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Klage på kommunestyrevedtak i sak 3/14 er under saksutredning og vil bli ettersendt.

Sistranda, 21.02.14
Berit Flåmo
Ordfører
Harriet Strand
Sekretær

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Frøya herredshus, www.froya.kommune.no.
Melding til medlemmene:
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling.
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk.
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B.
Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C (Kya).

Saknr: 5/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
27.02.2014
Saksbehandler:
Andreas Kvingedal

Arkivsaksnr:
13/988
Arkivkode:
P24

Saken skal behandles i følgende utvalg:
7/14
Formannskapet
5/14
Kommunestyret

Sak nr:
5/14
Gradering:

16.01.2014
27.02.2014

OPPGRADERING AV HURTIGBÅTTERMINALER OG KAIER-FORPROSJEKT

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 20.12.2013.
Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK gir et tilskudd
til utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med fylkestingets vedtak. I tillegg
må det inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av
invesetringskostnaden.
Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så er dette
alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya som anløpssted,
dersom det er mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil
kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik løsning dekker
minimum 50% av investeringskostnaden.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det gjelder
kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både investeringskostnaden
og selve leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for formannskapet til godkjenning før det
igangsettes detaljprosjektering av de ulike kaiarbeidene.
Innspill fra Sauøy velforening tas også med i den videre vurderingen.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Skriv fra Sauøy velforening ble lagt fram i møtet.
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet samt de 2 siste setningene i 2. avsnitt tas ut :
«Innspill fra Sauøy velforening tas også med i den videre vurderingen»
Innstilling:
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert 20.12.2013.
Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK gir et tilskudd til
utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med fylkestingets vedtak. I tillegg må det
inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en betydelig andel av kommunens del av
invesetringskostnaden.
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Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så er dette
alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya som anløpssted, dersom det er
mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil
kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik løsning dekker minimum
50% av investeringskostnaden.
Dersom flytekai ikke kan anlegges innenfor en kostnad på kr. 5 mill og forutsatt et tilskudd på 50% fra
fylkeskommunen, så ser kommunestyret ingen mulighet for å bevilge midler for opprusting av kai som
tilfredsstiller de krav som AtB har stilt. Dette betyr at dersom eksisterende kai må stenges av sikkerhetsmessige
grunner og AtB finner at dagens kai ikke kan benyttes, så legges Sauøya ned som anløpssted for offentlig
kommunikasjonsmidler.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det gjelder
kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både investeringskostnaden og selve
leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for formannskapet til godkjenning før det igangsettes
detaljprosjektering av de ulike kaiarbeidene.

Saknr: 6/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
27.02.2014
Saksbehandler:
Andreas Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/19
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
9/14
Formannskapet
6/14
Kommunestyret

Sak nr:
6/14
Gradering:

16.01.2014
27.02.2014

KJØP AV NY BRANNBIL

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved
hovedbrannstasjonen er vraket.
For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent brannordning, utlyses
det anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Det er en forutsetning at ny
brannbil i utgangspunktet kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud
innstiller på kjøp av en brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for
formannskapet før endelig antakelse av anbud.
Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av
beredskapen frem til ny bil er på plass.
De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og
forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert
forsikringsoppgjøret.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Ordfører Berit Flåmo ba om at hennes habilitet blir vurdert da Eidsvåg transport ble nevnt i diskusjonen og
Knut Eidsvåg er gift med ordføreren.
Innstilling:
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved hovedbrannstasjonen
er vraket.
For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent brannordning, utlyses det
anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Det er en forutsetning at ny brannbil i
utgangspunktet kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en
brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av
anbud.
Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av beredskapen
frem til ny bil er på plass.
De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret
for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjøret.
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Vedlegg:
Ingen
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Ved utrykning til bilbrann natt til søndag 5. januar foretok man utrykning fra Sistranda brannstasjon. Under
utrykningen ble bil 2 vraket som følge av utforkjøring på Fv. 716 i Strømøybotn. Heldigvis ble det ikke alvorlig
personskade, men bilen er så skadet at den vil bli vraket. Saken er meldt til kommunens forsikringsselskap, men
det er foreløpig ikke foretatt taksering, slik at vi ikke vet noen erstatningssum.
Vurdering:
Bilen som nå er vraket er en AMC Jeep fra 1982. Bilen ble kjøpt ny og var den eneste bilen ved hovedstasjonen
frem til 2000, da kommunen kjøpte en brukt mannskapsbil fra Oslo brannvesen. Denne ble kjøpt i forbindelse
med Frøyatunnelen som ble åpnet og kostnadene ble dekket av de midler kommunen mottok fra Statens
Vegevesen i forbindelse med den økte beredskapen som følge av tunnelen. Denne bilen er fra 1986 og nærmer
seg også en alder hvor den bør utrangeres.
Frøya Brann og redning er nå i en situasjon hvor man er avhengig av private redningsbiler for å kunne foreta
hurtigfrigjøring ved bilulykker og fastklemte personer. I tillegg ligger alt utstyr som var på den vrakete bilen nå
på en henger som må tas med av mannskapet ved bruk av deres egne private biler. Vi er derfor i en situasjon
hvor beredskapen baserer seg på nødløsninger og som ikke kan gå over lang tid.
Brannsjefen har igangsatt arbeid med å få leid inn bil, men markedet for dette er begrenset til større
mannskapsbiler og som ikke vil gå inn i garasjen hvor AMC-jeepen har vært plassert, dette med bakgrunn i både
høyde på port og lengde av garasje. Det er imidlertid tatt kontakt med utleier om andre muligheter på Siholmen
og vi går ut fra det gis mulighet for garasjeplass. Denne må imidlertid tilpasses slik at bilen kan stå frostfritt. Her
vil det bli lagt opp til rimelige og midlertidige løsninger. Vi har nå tilbud både på leie av bil(1985-modell) og
faktisk også kjøp av denne bilen. Det vil bli tatt stilling til dette i løpet av kort tid, slik at vi i en overgangsfase
opprettholder beredskapen.
I økonomiplanen er det for 2016 avsatt 2,5 mill til innkjøp av ny brannbil og vaktbil. Vaktbilen som benyttes i
dag ble overtatt fra Vannverket og er 10 år gammel. Denne bilen har det nå begynt å påløpe betydelig
vedlikeholdsutgifter og bilen er kostbar i drift. I budsjettet er det avsatt midler til leasing av bil og som inntil nå
er blitt brukt til dekning av kjøpesummen for bilen som ble overtatt fra vannverket. Denne bevilgningen er på
kr. 56.000,- ekskl. mva og som muligens må økes noe i forhold til leasing eller kjøp av ny vaktbil.
Ved dagens brannstasjon vil en ertstatning for bil 2 være en mindre bil som «fremskutt enhet», men som selvsagt
vil bli utrustet med pumpe og evt. alt av redningsutstyr i forbindelse med trafikkulykker. Slik det har vært hittil
så har vi på grunn av plassmangel i bilene hatt noe utstyr i vaktbilen, noe som da kan unngås ved at ny bil
innredes på en mere effektiv måte. Det vil imidlertid være en klar begrensning i størrelse for denne bilen pga.
høyde av porten, men en «fremskutt enhet» som ny bil, vil være av en type som sannsynligvis kan benytte denne
garasjeplassen. Tilbudet av brukte biler av denne typen er imidlertid svært begrenset, da dette er
biltyper/oppbygginger som er av nyere dato.
En bil som ovenfor beskrevet vil beløpe seg til 1,5 – 1,8mill alt etter hvilke utstyr som blir aktuelt på bilen. Bilen
vil bli oppbygd slik at totalvekten er på inntil 7,5 tonn og kan derfor kjøres med C1-sertifikat. Den vil også ha
plass til 3 røydykkere i tillegg til de 4 røykdykkerne som er på bil 1 ved Sistranda brannstasjon. Vi vil derfor
kunne redusere bruken av privatbiler under utrykning.
For vaktbilen vil det også bli vurdert en godkjenning som røydykkerbil, dette for å få avgiftsfritak og dermed få
en rimeligere løsning.
Innkjøp av både ny brannbil og vaktbil må selvsagt utlyses på anbud i DOFFIN-basen. Slike biler må oppbygges
spesielt(unntatt muligens vaktbilen) noe som medfører at det vil minimum ta 1 år fra vi utlyser anbud på brannbil
til vi faktisk har denne på plass. Dette er erfaringstall innhentet fra andre brannvesen. En ny brannbil vil
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sannsynligvis ikke være på plass før tidlig i 2015, men mer om leveringstid vil selvsagt ikke være kalrt før anbud
er utlyst og kontrakt inngått.
Det må derfor understrekes at i en overgangsfase må det enten leies eller kjøpes en brukt brannbil. Denne kan da
selvsagt selges i ettertid evt. at den kan benyttes ved bistasjonen på Nordskaget. Da må det imidlertid være en
forutsetning at bilen fremdeles er i god stand og ikke minst at den har tankkapasitet(2000 liter) som er
betingelsen for å kunne yte røykdykkerinnsats. Denne avgjørelsen vil imidlertid bli tatt i nærmeste fremtid, så
snart vi har fått avklart hvilke brukte biler som tilbys og ikke minst at vi har garasjeplass.
Fra rådmannens side vil det uansett være et tilbakeskritt i beredskapen dersom man nå ikke velger å kjøpe en ny
bil for å erstatte bil 2 ved Sistranda brannstasjon. Dette er ikke minst viktig sett i forhold til sikkerheten for
mannskapet under utrykning, samt at vi får en bil som vil være rimelig i drift(mindre vedlikehold) og har en
oppbygning som betyr at alt utstyr kan plasseres på bil 1 og 2 og på denne måten unngår at utstyr plasseres i
vaktbilen. I tillegg må nevnes at bil 1 også vil passere alderen for betegnelsen «veteranbil» i 2016(30 år).
Rådmannen vil tilrå at det nå utlyses anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som mulig. Bilene
finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5
mill inkludert forsikringsoppgjøret.
Videre er det en forutsetning at ny brannbil i utgangspunket kan plasseres i eksisterende garasje. Dersom man ut
fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem
for formannskapet før endelig antakelse av anbud.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av beredskapen frem til
ny bil er på plass. Det forutsettes at leie/kjøp dekkes innen samme bevilgning som ovenfor nevnt.

Saknr: 7/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
27.02.2014
Saksbehandler:
Andreas Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/4
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
8/14
Formannskapet
7/14
Kommunestyret

Sak nr:
7/14
Gradering:

16.01.2014
27.02.2014

KJØPEKONTRAKT - EIENDOMMENE GNR. 21, BNR. 62 OG 182

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene Gnr. 21,
bnr. 62 og 182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av skjøte dekkes over
budsjettpost 0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning.
Enstemmig.
Innstilling:
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og
182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av skjøte dekkes over budsjettpost
0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning.
Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt
Boligsalgsrapport, datert 30.10.2013
Kart i målestokk 1:1000
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Annhild og Harald Ervik eier eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på østsiden av Fv. 714 på Sistranda. De
ønsker nå å selge eiendommene og har tilbudt eiendommen til kommunene.
Vurdering:
De to eiendommene består av en boligeiendom m/garasje samt en ubebygd eiendom som strekker seg ned mot
sjøen, men har ingen strandlinje. Det er avholdt takst på eiendommen og markedsverdien er i taksten angitt til
kr. 2.050.000,-. Tilbudet fra eierne og vedlagte kjøpekontrakt baserer seg på denne markedsverdien.
Eiendommen som tilbys ligger i området som i kommuneplanen for Sistranda er avsatt til sentrumsformål og ved
en utbygging i samsvar med dette formålet, må derfor både bnr. 62 og bnr. 182 innløses. Eiendommen kan
imidlertid bestå som boligeiendom inntil en slik utbygging er aktuell. Boligen kan derfor utleies til boligformål
fra den dag kommunen overtar.
Foreløpig er det ikke aktuelle utbyggere for området sør for nytt kulturhus/videregående skole, men det vil
uansett være interessant for kommunen å sikre seg arealer så lenge området planmessig er avklart for
sentrumsfunksjoner. Den tilbudte innløsningssummen er i samsvar med antatt markedsverdi og virker ikke
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urimelig i forhold til innløsningssummen som ble betalt for de to andre boligeiendommen i område.
Eiendommen er forholdsvis stor som boligeiendom.
Rådmannen vil tilrå at vedlagte kjøpekontrakt godkjennes og at boligen utleies som tjenestebolig så snart
eiendommen er overtatt av kommunen.

Saknr: 8/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
27.02.2014
Saksbehandler:
Arvid Hammernes

Arkivsaksnr:
13/1100
Arkivkode:
M21 &40

Saken skal behandles i følgende utvalg:
15/14
Formannskapet
8/14
Kommunestyret

Sak nr:
8/14
Gradering:

16.01.2014
27.02.2014

KJØP AV PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 21, BNR. 1 - TOMT TIL VENTILHUS FOR
VANNFORSYNINGEN

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til kjøpekontrakt,
underskrevet av selger 09.01.14.
Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet med legging av
vannledning til Nordhammervika.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Repr. Arvid Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling da han er saksbehandler.
Innstilling:
Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til kjøpekontrakt,
underskrevet av selger 09.01.14.
Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet med legging av
vannledning til Nordhammervika.
Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt, underskrevet av selger 09.01.14
Situasjonskart i målestokk 1:1000 og 1:5000
Saksopplysninger:
Saken gjelder kjøp av parsell på ca. 450 m2 fra eiendommen gnr. 21, bnr. 1 på Sistranda. Parsellen skal brukes
som tomt til ventilhus i forbindelse med vannforsyningen. Huset er planlagt bygd nå i forbindelse med legging
av hovedvannsledning ved høydebassenget på Sistranda og fram til næringsområdet på Nordhammervika.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 er Ole Håkon Karlsen. Grunneieren har underskrevet forslag til
kjøpekontrakt. Kjøpesummen er fastlagt til kr 50,- per m2. Det er prisen som kommunen har brukt i forbindelse
med kjøp av areal på Nordhammervika.
Vurdering:
Vi ser det som fordel å være eier av grunn i slike tilfeller. Rettigheter kan bli mer sikret, bl.a. i forhold til
adkomst og parkering.

Saknr: 9/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
27.02.2014
Saksbehandler:
Torny Lillian Dahlø Sørlie

Arkivsaksnr:
14/65
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
4/14
Hovedutvalg for drift
9/14
Kommunestyret

Sak nr:
9/14
Gradering:

27.01.2014
27.02.2014

LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL

Vedtak i Hovedutvalg for drift den 27.01.2014 sak 4/14
Saken oversendes kommunestyret uten vedtak fra hovedutvalget.
Hovedutvalgets behandling i møte 27.01.14:
Saken oversendes kommunestyret uten vedtak fra hovedutvalget.
Innstilling:
•
•

Lokaler ved Gåsø eiendom - alternativ 4a (tidligere blomsterbutikk)velges som lokaler for Frøya
frivilligsentral.
Frøya frivilligsentral får økt sin budsjettramme med kr. 140.000,- for husleieutgifter som dette
medfører. Dette tas fra reserverte tilleggsbevilgninger for 2014.

Vedlegg:
Tabell alternative leiekostnader
Saksopplysninger:
Fra 2012 ble Frøya kommune eier av Frøya frivilligsentral. For ca 2 år siden flyttet sentralen inn i nåværende
bygg, i nær tilknytning til biblioteket. Dette blant annet for å spare husleieutgifter (Gåsø- eiendom). Sentralen
består i dag av et oppholdsrom/ aktivitetsrom og kontor for daglig leder. Dette skulle da være en midlertidig
løsning inntil andre hensiktsmessige lokaler var på plass.
Styret og daglig leder av sentralen har et sterkt ønske om at alternative lokaler nå vurderes, og at en finner andre
og bedre løsninger enn i dag.
Dagens situasjon.
Det har vært flere henvendelser fra våre innbyggere med spørsmål om hvor frivilligsentralen holder til. For å
komme inn til sentralen, må publikum gå via inngang fra biblioteket eller Sistranda skole. Sentralen oppleves
som bortgjemt, og åpningstider ved biblioteket eller
v. skolen gjør at sentralen er lite tilgjengelig etter stengetid. Daglig leder melder også om en nedgang av
besøkende da sentralen er lite synlig for publikum.
I dag finnes det ikke toalettmuligheter, kjøkken eller tilgang på vann, noe som begrenser muligheter til å bruke
lokalene av de frivillige til ulike arrangementer. Tilgang til slike ”fasiliteter” ligger i skolebygget.
Frøya frivilligsentral skal være en hjelper og katalysator for lokale foreninger, men skal også være en selvstendig
aktør på lik linje med frivillige organisasjoner.
Frivilligsentralen skal være en sektorovergripende sentral - og et koordinerende ledd mellom lag/organisasjoner
og det offentlige. Dagens lokaliteter er ikke tilfredsstillende for å samle blant annet større grupper for ulike
arrangement.
Senterleder for vårt nye kultur og kompetansesenter har sammen med daglig leder sett på evt. muligheter for å
flytte sentralen inn i bygget. Bygningsmessig og planmessig er det ikke tatt høyde for dette, og er derfor ikke
funnet hensiktsmessig i fh. til arealbehovet som frivilligsentralen har.
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Ulike aktiviteter i regi av frivilligsentralen.
Frøya frivilligsentral har i sin handlingsplan skissert satsingsområder og ulike tiltak som planlegges i gangsatt.
Vår målgruppe i en fireårsperiode(jfr. handlingsplan 2014)er blant annet de eldre, ungdom og
innvandrere(integrering)
I dag utføres 90 % av folkehelsearbeidet i kommunene av frivillige/lag og organisasjoner.
Ulike lavterskeltilbud organiseres også via frisklivskoordinator i samarbeid med de frivillige og sentralen.
Frivilligsentralen har utarbeidet en aktivitetsplan, og nye aktiviteter utvikles etter hvert.
Sentralen kan blant annet være et åpent hus for ulike aldersgrupper, hvor frivilligsentralen bidrar med
tilstedeværelse og tilrettelegger av ulike tilbud. Vi vet i dag at ikke alle ønsker å delta i organiserte aktiviteter
som idrett o.l, men trenger et sted å være etter skoletid.
Frivilligsentralen kan også være et møtepunkt for våre arbeidsinnvandrere.
Vi ser også at frivilligsentralen kan være et møtepunkt for ulike lærings- og mestringstilbud.
Her skal Hitra og Frøya samarbeide om organisering at dette, og hvor slike tilbud skal arrangeres i begge
kommuner. Frivilligsentralen kan stille med arrangører og være et viktig bindeledd/ koordinator for slike tilbud.
Frivilligsentralen vil også være et bindeledd mellom arrangør / kommune / frivilligheten.
Frøya Frivilligsentral har også vært i kontakt med lokale aktører om behovet for utstillingslokaler/galleri. Pr i
dag finnes det ikke et slikt tilbud på Frøya, og et sambruk av lokaler vil kunne gagne begge parter. Dette kan
bidra til å skape trivsel og øke antall besøkende i alle aldersgrupper. Dette kan også bidra til at sentralens
oppgaver og tilbud blir bedre kjent og vil virkeliggjøre vår visjon « en møteplass for mennesker». Om kvelden
og i helgene kan utstillerne betjente «galleriet».
Alternative lokaler og kostnader.
Styret ved Frøya frivilligsentral har konkludert med at fremtidige lokaler må ligge i sentrum av Sitranda, og i
nærheten av andre servicetilbud. Sentralen bør være i nærheten av et pulserende liv(nærhet til skole,
omsorgsboliger, butikker, kulturhus m.m.)
Frivilligsentralens lokale plassering og betydning overfor publikum er svært viktig når vi ser på sentralens
oppgaver og rolle i lokalsamfunnet på Frøya.
1.

Dagens kulturhus/ idrettshall.
Frivilligsentralen ble ved oppstart fysisk plassert i dette bygget som en midlertidig løsning og ble etter
hvert flyttet. Bygget var ikke funksjonelt nok og føltes avsidesliggende. I dag brukes bygget også til
ulike arrangementer (blant annet ekstern og intern kursvirksomhet).
Det er også ukjent for styret hva bygget skal brukes til framover.
Leieutgifter (husleie/ strømutgifter) er ukjent.

2.

Det nye Kultur og kompetansesenteret.
Planmessig er det ikke tatt høyde for arealbehovet til en frivilligsentral. Planskisse er gjennomgått.
Leieutgifter (husleie/strømutgifter) er ukjent

3.

Lokaler i / ved. kommunehuset.
Plassering ikke hensiktsmessig i forhold til hvor folk oppholder seg
Utgifter (leie/ strøm) er ukjent.

4.

Gåsø-eiendom (tidligere BIO-sentret: blomsterbutikk og kiosk)
Nærhet til publikum og det pulserende liv, og som styret mener er en svært viktig
faktor. Dette alternativet kan gi frivilligsentralen et løft og store muligheter for å
gjennomføre tiltak som er skissert i handlingsplan 2014.
• Alt.a. Tidligere blomsterbutikk – 140 kvadrat. Husleie ca kr140.000,- årlig
(inkl. fellesutg.)
• Alt.b. Tidligere kiosk – 180kvadrat. Husleie ca kr 180.000, årlig

Alternative kostnader: Se vedlagte tabell.
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Representanten Hedley Iversen innvilges fritak fra alle sine politiske verv for resten av perioden på grunn
av helsemessige årsaker.
Dette medfører følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.01.14:
Saken ble lukket: Kommunelovens § 13.
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet:
Representanten Hedley Iversen innvilges fritak fra alle sine politiske verv for resten av perioden på grunn av
helsemessige årsaker.
Dette medfører følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Innstilling:
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.
Vedlegg:
Søknad fra Hedley Iversen datert 13.12.13.
Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d.
Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d.
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Saksopplysninger:
Repr. Hedley Iversen søker om varig fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden fram til høsten
2015 med bakgrunn i helsemessige årsaker:
• Fast medlem i kommunestyret.
• Fast medlem i Overskattetakstnemnda.
• 3. varamedlem i formannskapet.
• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning.
• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift.
•
Repr. Iversen har hatt permisjon fra 30.05.13 fram til d.d.
Vurdering:
Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget varig fritak vil:
•

Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden.

Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon:
•
•
•
•

Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut perioden
Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er personlig vara for Hedley
Iversen.

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon:
”Kommunestyret kan etter søknad om fritak, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke
uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer inn i den
nummerorden de er valgt.”
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven.
Vurdering:
Kommunestyret gjorde flg. vedtak da de behandlet permisjonen til repr. Hedley Iversen i mai 2013, sak
59/13:
”Representanten Hedley Iversen innvilges fritak for alle sine politiske verv fra dd og ut 2013
Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre.”
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.
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Forslag til vedtak:
Protokoll fra 29.01.14 godkjennes som fremlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra 29.01.14
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EIERSKAPSMELDING FRØYA KOMMUNE 2013

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Frøya kommunestyre vedtar eiermeldingen slik den er framlagt.
2. Frøya kommunestyre vedtar at selskapsstrategien i eiermeldingen legges til grunn ved vurdering av
etablering i nye selskaper og som grunnlag for årlig ettermelding.
3. Utøvelse av eierstyring skjer gjennom de anbefalinger som ligger i eiermeldingen og kommunestyret
vedtar at årlig eiermøte gjennomføres etter en nærmere fastsatt plan.
4. Frøya kommunestyre tar regnskap for 2012 fra selskaper med kommunalt eierskap til orientering.
Enstemmig
Innstilling:
1. Frøya kommunestyre vedtar eiermeldingen slik den er framlagt.
2. Frøya kommunestyre vedtar at selskapsstrategien i eiermeldingen legges til grunn ved vurdering av etablering
i nye selskaper og som grunnlag for årlig ettermelding.
3. Utøvelse av eierstyring skjer gjennom de anbefalinger som ligger i eiermeldingen og kommunestyret vedtar
at årlig eiermøte gjennomføres etter en nærmere fastsatt plan.
4. Frøya kommunestyre tar regnskap for 2012 fra selskaper med kommunalt eierskap til orientering.
Vedlegg:
Eierskapsmelding for Frøya kommune 2013
Saksopplysninger:
Kommunestyret i Frøya kommune gjorde i sak 70/13 den 20.06.2013 følgende vedtak:
1. Frøya kommunestyre vedtar fremlagt forslag til eierskapsstrategi for Frøya kommune.
2. Det opprettes et utvalg på 3 personer som ferdigstiller eierskapsmelding for Frøya kommune. Utvalget
består av 2 politikere og 1 fra administrasjon.
Eierskapsmelding utarbeides ut fra Eierskapsstrategi for Frøya kommune kap. 3.
3. Eierskapsmelding ferdigstilles innen 1.10.2013 og fremlegges for politisk behandling i oktober 2013.
Eierskapsmeldingen som legges fram er bygd opp i forhold til de eierskap Frøya kommune har i ulike typer
selskaper. Oversiktene er delt inn i de ulike typer selskap eierskapet omfatter.
Eiermeldingen inneholder de momenter som er anbefalt av i tilrådningen fra kommunaldepartementet, og som
dannet grunnlaget for vedtaket i KS sak 70/13. I tillegg er det utarbeidet en oversikt over de ulike selskapene
Frøya kommune har eierskap, og opplysningene er utarbeidet over samme mal for alle selskap. Alle
opplysningene er ikke like omfattende for alle selskap, men det har vært et mål å gjøre disse så omfattende at de
dekker kommunestyrets behov for å vurdere selskapet og for å gjøre de nødvendige vedtak.
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Eiermeldingen er i utgangspunktet et dokument som setter rammer for kommunestyrets eierstrategier og for
utøvelsen av eierstyringen. I tillegg må dokumentet kunne ses i som en veiledning for styremedlemmer og
medlemmer i generalforsamling/representantskap.
Eiermeldingen bør behandles en gang hver kommunestyreperiode, mens selskapsoversikten behandles årlig, der
økonomiske opplysninger oppdateres.
Vurdering:
Den framlagte eiermelding må ses i lys av at det er første gang et slikt dokument er laget i Frøya kommune.
Dokumentet kunne vært utarbeidet i bredere eller mindre omfang, men arbeidsutvalget har vurdert utarbeidelsen
som et greit utgangspunkt eller førsteutgave.
Det vesentlige er at kommunestyret gis et grunnlag for beviste strategier i forhold til sine selskaper, både de man
allerede har eierskap i og ikke minst ved etablering av nye eierskap, Eierstrategien framkommer i meldingens
kapittel 2.6. For gjeldende selskaper er det viktig at den årlige eiermeldingen foreligger og blir fremlagt for
kommunestyret. Dette skjer ved at det utarbeides oppdaterte meldinger for det enkelte selskap.
I kapittel 2.5 framkommer hvordan eierstyringen skal utøves.
Utvalget vil peke på årlige eiermøter, som er en av de viktigste styringsbegrep kommunestyret kan utøve.
Gjennom slike møter vil dialogen mellom selskapet og eier gi informasjon og mulighet for å ivareta kommunens
eierinteresser og eierstrategi.
I oversiktene for det enkelte selskap er det foretatt en vurdering av selskapene med bakgrunn i den informasjon
som foreligger, samt ut fra en totalkunnskap om de ulike selskapene og hvorfor kommunen har eierskap.
Eierskapet i flere av selskapene er etablert for mange år siden og hensikten med eierskapet kan ha endret seg.
Det vises her til rapportene vedrørende de ulike selskaper. Et ledd i utarbeidelsen er å framskaffe bevisstheten i
forhold til framtidige selskap, hvilke selskap vi skal delta i og på hvilken måte.
Interkommunalt samarbeid kan i dag etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale mellom to eller flere
kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i flere lover og formålet med samarbeidet er avgjørende for
hvilken samarbeidsmodell som bør velges. I ethvert samarbeid må kommunen gi fra seg noe av sin direkte
myndighet/innflytelse til de samarbeidende organer. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre et samarbeid.
Jo mer selvstendig et samarbeid kan opptre, dess mer indirekte er den folkevalgte styringen og kontrollen.
Derfor er det i begrenset grad mulighet til å delegere lovpålagte oppgaver som innebærer offentlig
myndighetsutøvelse til ulike selskapsformer.
Eiermeldingen legges med dette fram i et samlet dokument. I oversikten framkommer vurderinger av de ulike
selskap som kommunestyret som eier må vurdere og eventuelt vedta endringer i forhold til dagens eierskap.
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NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å videreføre pensjonsordningen for folkevalgte i KLP
Pensjonsordningen for folkevalgte med en årlig godtgjørelse på minst 20 % av ordførers godtgjørelse pr.
år innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. De forlkevalgte skal ha rett til AFP
fra 62 år.
Enstemmig
Formannskapets behandling i møte 18.02.14:
Ordførerer Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet og ble enstemmig kjent inhabil til sakens behandling,
Kommunelovens § 40 pkt. 4
Som settevaraordfører ble Frode Reppe enstemmig valgt.
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:
”Frøya kommune vedtar å videreføre pensjonsordningen for folkevalgte i KLP
Pensjonsordningen for folkevalgte med en årlig godtgjørelse på minst 20 % av ordførers godtgjørelse pr. år
innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. De folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år.”
Innstilling:
Saken legges fram uten innstilling.
Vedlegg:
(Regler sendes ut i egen email)
Saksopplysninger:
Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner var inntil 31.12.2013 tilsluttet
Pensjonsordningen for folkevalgte i KLP. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, med
særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder
er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphørte denne pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsordning for de
folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som tredde i kraft
1. januar 2014.
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Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen beslutte hvilken pensjonsordning som skal gjelde for
de folkevalgte fra 1. januar 2014.
Kommunelovens § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de folkevalgte. Det er
derfor ikke lovpålagt å ha en slik ordning, men Frøya kommune har hatt en egen pensjonsforsikring for
folkevalgte siden det ble innført.
Kommunestyret skal ta stilling til:
1. Hvorvidt Frøya kommune fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte.
2. Videreføre ordningen med pensjon for folkevalgte og dermed velge mellom 2 alternative løsninger. I
tillegg om ordningen også skal omfatte folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal
innlemmes da lavere innmeldingsgrense må vedtas særskilt av kommunen.

3.

1.

Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.
Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i
kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den
ordinære fellesordningen for de ansatte.
• Velges denne ordningen vil premien som belastes være endelig.

2.

Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter.
Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være
som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen.
• Velges denne ordningen så vil den fakturerte premien bli a-konto og det vil senere bli
foretatt etteroppgjør.

Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og finansiering blir
som for de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at folkevalgte skal innlemmes i den
ordinære ordningen for ansatte.

Et valg av alternativ vil være av langsiktig karakter og være basert på prinsipielt grunnlag. Det vil si at her tas
det et valg som er varig.
Forskjellen på brutto og netto ytelse:
Bruttoberegnet pensjon: Pensjon som inkluderer folketrygd. Det betyr at utbetalinger fra folketrygd og andre
pensjonsordninger blir vurdert i sammenheng og utbetalt ut fra et samordningsregelverk.
Nettoberegnet pensjon: Pensjon som kommer i tillegg til folketrygd.
Regelverk:
1. «Offentlig tjenestepensjon i KLP – Tillegg til vedtekter med særskilte bestemmelser for
folkevalgte i kommune og fylkeskommuner» - for de som velger at de folkevalgte skal innlemmes i
fellesordningen for de ansatte.
2. «Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner» - for de som velger særskilt
pensjonsordning etter mønster av den nye ordningen for stortingsrepresentanter.
3. «Forsikringsvilkår – Offentlig tjenestepensjon i KLP» gjelder også for ny særskilt pensjonsordning
så langt det passer.
Vurdering:
Kriterier ved valg av løsning:
Mal etter kommuneansattes ordning
Hva er
Billigst:
Det er gjennomsnittet i det totale
billigst for
kommunen? fellesskapet som bestemmer premien i
kollektive forsikringsordninger. Folkevalgte
utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og
høyere alder) enn gjennomsnittet i
fellesordningen for de kommuneansatte.
Fordi premien blir utjevnet sammen med de
øvrige ansatte i kommunen, vil det være

Mal etter stortingsordning
Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn
og høyere alder) enn gjennomsnittet i
fellesordningen for de kommuneansatte.
Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville
vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp
av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun
bestående av folkevalgte.
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Hva lønner
seg for
folkevalgte?

Mulighet
for AFP?

billigst å melde folkevalgte onn i
fellesordningen.
Mest lønnsomt:
Regneeksemplene viser at fellesordningen
vil være mest lønnsom for de aller fleste.

Ja:
Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot
tidligere 65 år). Som for alle andre i
kommunen vil det være anledning til å gå
av med pensjon ved 65 år. Kommunen kan i
tillegg inngå avtale om AFP fra 62 – 65 år.

I de tilfellene folkevalgte allerede har full
opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som
ansatt i offentlig sektor, vil stortingsordningen
lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning
som kommer i tillegg til opptjening i OfTP.
Nei:
Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i
Folketrygden.
(Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak)

Eksempler på årlig pensjonsutbetaling:
Siden nye ytelser er levealderjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene antas personen å være
ansatt 1.1.2014.
Født 1961 (53år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag 650 000:
Ordning som for stortingsrepresentanter
kr. 41 855,44
Ordning som for kommuneansatte
kr. 65 961,40
Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:
Ordning som for stortingsrepresentanter
kr. 47 494,17
Ordning som for kommuneansatte
kr. 64 622,32
Født 1984 (30 år) 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:
Ordning som for stortingsrepresentanter
kr. 61 666,67
Ordning som for kommuneansatte
kr. 68 031,85
Hva skjer med gammel ordning?
• Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter
• Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående i gammel
ordning
• Arbeidsgiver skal fortsatt betale:
Reguleringspremie
Bruttotilskudd
Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger (nye tilfeller av
ventepenger vil ikke kunne forekomme)
Rentegarantipremie
Et vedtak kan ha følgende ordlyd:
Frøya kommune vedtar å videreføre pensjonsordningen for folkevalgte i KLP
Pensjonsordningen for folkevalgte innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for ansatte. De
folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år.
eller
Pensjonsordningen for folkevalgte følger mønsteret for stortingsrepresentanter.
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TREPARTSSAMARBEID MELLOM FRØYA, TRONDHEIM OG HITRA KOMMUNER

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å formalisere en samarbeidsavtale mellom de tre kommuner basert på en
intensjonsavtale undertegnet av kommunene 1. august 2013.
Rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim kommune gis fullmakt til å organisere samarbeidet, samt
konkretisere samarbeidsområdene.
Enstemmig
Innstilling:
Frøya kommune vedtar å formalisere en samarbeidsavtale mellom de tre kommuner basert på en intensjonsavtale
undertegnet av kommunene 1. august 2013.
Rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim kommune gis fullmakt til å organisere samarbeidet, samt konkretisere
samarbeidsområdene.
Saksopplysninger:
Under årets Aqua Nor messen i Trondheim Spektrum i 2013 samarbeidet Frøya, Hitra og Trondheim kommuner
om en felles stand og under felles markedsføring og budskap. Dette var første gang Hitra kommune deltok i
samarbeidet. Første fellesstand mellom Frøya og Trondheim kommuner ble gjennomført under Aqua Nor i 2011.
Under første dag av matfestivalen i 2013 ble en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim undertegnet.
Det foreligger nå et ønske fra de tre kommunene om å videreføre intensjonsavtalen gjennom et samarbeid kalt
trepartssamarbeidet. Denne saken er utarbeidet i felleskap mellom rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim
kommuner og te likelydende saker fremmes i kommunene.
Bakgrunn for arbeidets og dets innhold.
Trondheim kommune som storby og regionsenter i Trøndelag, og Frøya og Hitra kommuner som innovative
distriktskommuner i vekst, ønsker å videreføre et gjensidig, forpliktende og langsiktig samarbeid innen utvalgte
områder. Felles for kommunene er en sterk utvikling i folketall primært gjennom arbeidsinnvandring, og et solid
og innovativt næringsliv som er eksportrettet og som har behov for kompetanse.
Det blir stadig viktigere å posisjonere Frøya, Hitra og Trondheim kommuner, og regionen som ledende innen
marin sektor, i konkurranse med andre regioner i Norge. En viktig del av prosjektet vil være å videreutvikle
samarbeidet som er igangsatt i tilknytning til mat, fiskeri og oppdrettsmessen i Trondheim, og synliggjøre den
gjensidige avhengigheten mellom fiskeri- og havbrukskommunene Frøya, Hitra og landsdelshovedstaden
Trondheim som messeby. Videre er det viktig å arbeide videre med utvikling av kulturnæringer så vel som
nyetableringer innen marin sektor. For å følge opp den positive utviklingen i havbruksnæringen og annen
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industri trenger vi både norsk og utenlandsk arbeidskraft. Med tanke på at ovennevnte intensjonsavtale er meget
ambisiøs i forhold til aktiviteter og de ressurser som det er realistisk å sette inn, vil vi i første omgang
konsentrere oss om følgende utvalgte områder for Trepartssamarbeidet:
1. Posisjonere regionen og kommunene som hovedsete for norsk marin næring, gjennom felles stand og
profilering på mat-, fiskeri-, og havbruksmessen i Trondheim. Norges fremste region for utvikling av
sjømatnæringen kan også synliggjøres på andre arenaer der det er mulig å framheve havbrukskommunene Frøya,
Hitra og messebyen Trondheim.
2. Forsterke samspillet mellom næringsliv, kultur-, og kunnskaps- og kompetanseinstitusjoner med spesielt fokus
på Kultur- og Kompetansesenteret på Frøya, og Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra, og lignende kultur- og
kompetanseinstitusjoner i landsdelshovedstaden Trondheim. Dette bedrer mulighetene for både kulturbasert og
marin næringsutvikling.
3. Opprette samarbeid om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft som er optimal for kommunens
økonomi, og som samtidig dekker næringslivets behov for riktig kompetanse. Det vil bli lagt til rette for familier
med tiltak som sikrer boligtilbud, språkopplæring, integrering og inkludering.
4. Den planmessige jobbingen som knytter seg til dette trepartssamarbeidet, må søkes best mulig avstemt med
andre relevante interkommunale/regionale næringsplaner, herunder slike planer for Trondheims- og
Orkdalsregionen.
Partene har som strategi å utvikle og gjennomføre tiltak gjennom et operativt samarbeid innenfor de nevnte
områdene. Trepartssamarbeidet mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner kan startes 1. mars 2014, og
videreføres fra år til år, så lenge ingen av kommunene har sagt opp sin deltagelse. Dette må i så fall gjøres
skriftlig innen 30. september det forutgående år.
I et felles formannskapsmøte for Frøya, Hitra og Trondheim i januar 2014 kom følgende innspill for viktig saker
eller tiltak trepartssamarbeidet kan ha fokus på:
•
•
•
•
•

Etablere et forum for dialog hvor lokale politikere fra kommunene i trepartssamarbeidet kan møte
sentrale politikere.
Ordførerne ønsker kontakt med alle næringsaktører for kunnskapsoverføring og kunnskapsdeling.
Arrangere et årlig «toppmøte» med de største næringsaktørene. Målsettingen er å posisjonere seg
ovenfor både Stortingspolitikere og Regjering. Det foreslås at første «toppmøte» arrangeres i mai 2014.
Holde fokus på den store produksjonen som skjer i øyregionen og fokusere på hvordan beholde
arbeidskraft- og arbeidsinnvandring.
Følgende fokusområder ble også nevnt i felles formannskapsmøte: samle alle interessenter rundt laks,
egne ungdommer, matproduksjon, bruk av naturen, fiskerinæringen og vedlikehold av veier.

Vurdering:
Samarbeidet innenfor disse områdene vil styrke kommunene, profilere regionen og oppnå en økt satsing innen
marin næringsutvikling og kulturliv. Andre områder, som truisme, kan senre bli tatt inn i prosjektet.
Landsdelshovedstaden og øykommunene er gjensidig avhengig av et tett samarbeid for å lykkes med dette.
For Frøya og Hitra kommuner er det et gunstig tidspunkt å bli med i Trepartssamarbeidet. Frøya og Hitra er
suksessrike distriktskommuner med en spennende framtid, som har mye å tilby. Begge har et næringsliv i solid
utvikling og betydelig arbeidsinnvandring. Det planlagte kultur- og kompetansesenteret på Frøya gir mulighet for
å etablere tyngre kunnskapsmiljøer i øyregionen. Det samme kan sier om Ægir – norsk havbruksmuseum.
Øyregionen er avhengig av Trondheim som en viktig medspiller.
Trondheim kommune ønsker å bidra til samfunnsutvikling i hele regionen. Frøya og Hitra kommuner er i stand
til å bidra konstruktivt for og nå en slik målsetting. Trepartssamarbeidet skal ikke komme i stedet for den øvrige
samhandling Trondheim kommune har med Trondheimsregionen og Trøndelag for øvrig, men kommer i tillegg
med et betydelig potensiale. Tilsvarende gjelder også for samhandlingen som Frøya og Hitra har med
Orkdalsregionen og andre kommuner. Det er viktig at partene innfaser Trepartssamarbeidet i forhold til
eksisterende samarbeidsfora og andre gjeldende satsinger.
Organisering
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Kommunene forplikter seg til å avsette en tilstrekkelig stillingsressurs for gjennomføring av
Trepartssamarbeidet. I tillegg setter kommunene av minimum kr. 50 000,- for direkte utlegg, i tillegg til
kommunens kostnader for deltagelse på Oi Trøndersk Matfestival, Nor-Fishing og Aqua Nor.
Trepartssamarbeidet kan eventuelt også utløse offentlige midler fra Fylkeskommunen eller andre etater. En
eventuell slik finansiering vil komme i tillegg til ressurser beskrevet ovenfor.
Konklusjon: Rådmannen i Frøya kommune anbefaler formannskapet å formalisere avtalen mellom de tre
kommunene basert på intensjonsavtalen.
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RIVING AV 2 BOLIGHUS, GARASJE OG FJØSBYGNING PÅ GNR. 21, BNR. 98, 107 OG 288 PÅ
SISTRANDA

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kostnaden på kr 497.500,- inkl. mva. med riving av boligene inkl. en garasje på gnr. 21, bnr. 98 og 107
samt fjøset på gnr. 21, bnr. 288 på Sistranda finansieres ved bruk av bevilgningen til prosjektet
Sentrumsområde.
Rivingen skal være ferdigstilt innen 01.05.2014. Det ønskes en sak på utnyttelse av området, og hvordan
det er tenkt markedsført.
Enstemmig
Formannskapets behandling i møte 18.02.14:
Repr. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil da han ser saksbehandler til saken.
Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet:
”Rivingen skal være ferdigstilt innen 01.05.2014. Det ønskes en sak på utnyttelse av området, og hvordan det er
tenkt markedsført.”
Innstilling:
Kostnaden på kr 497.500,- inkl. mva. med riving av boligene inkl. en garasje på gnr. 21, bnr. 98 og 107 samt
fjøset på gnr. 21, bnr. 288 på Sistranda finansieres ved bruk av bevilgningen til prosjektet Sentrumsområde.
Vedlegg:
Kart i målestokk 1:1000
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 31.10.13 riving av boligene inkl. en garasje på eiendommene gnr. 21, bnr. 98 og 107
samt riving av fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288.
Eiendommene ligger inntil kommunehuset.
Det er i kommunestyrets vedtak av 31.10.13 sagt at saken legges fram for ny behandling for finansiering av
rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet.
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Det ble foretatt en begrenset anbudskonkurranse der 3 foretak i anleggsbransjen ble forespurt. 2 anbud kom inn,
og det var fra Frøya Anleggsservice AS og KN Entreprenør AS. Frøya Anleggsservice AS hadde den laveste
prisen på kr 398.000,- ekskl. mva.. Det er fattet administrativt vedtak om å inngå kontraktsforhandlinger med
Frøya Anleggsservice AS.
Det kan opplyses at rivingskostnaden med bolighusene og garasjen er kr 272.000,-, og at rivingskostnaden med
fjøset er kr 126.000,-.
Vurdering:
Vi går inn kostnaden på til sammen kr 497.500 inkl. mva. med rivingsarbeidet finansieres ved bruk av
bevilgningen til prosjektet Sentrumsområde.
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SALG AV OVERFLØDIG VEGGRUNN PÅ FRØYA - KJØPEKONTRAKT

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner den fremlagt kjøpekontrakten fra Statens Vegvesen vedr. overdragelse av to
parseller på Hamarvik på henholdsvis 1.998,7 m2 og 4912 m2.
Kjøpesummen inklusive omkostninger på til sammen kr. 357.000,- dekkes ved bruk av ubundet
investeringsfond mot senere tilbakeføring ved salg av arealer fra de to parsellene.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 05.02.14:
Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da hans navn er nevnt i saken.
Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling.
Innstilling:
Kommunestyret godkjenner den fremlagt kjøpekontrakten fra Statens Vegvesen vedr. overdragelse av to
parseller på Hamarvik på henholdsvis 1.998,7 m2 og 4912 m2.
Kjøpesummen inklusive omkostninger på til sammen kr. 357.000,- dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond
mot senere tilbakeføring ved salg av arealer fra de to parsellene.
Vedlegg:
Brev fra Statens Vegvesen, datert 08.11.2013
Forslag til kjøpekontrakt
Utsnitt av reguleringsplan som viser de to parsellene.
Oversiktskart.
Særutskrift fra møte i Formannskapet den 18.01.2011, sak 5/11
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Fra Statens Vegvesen fikk Frøya kommune henvendelse i 2011 om evt. kjøp av 2 «restarealer» på Hamarvik.
Dette gjelder to parseller på henholdsvis 1,9 daa og 5 daa som ligger langs vegen ned til Hamarvik Næringspark.
Arealene er innløst av vegvesenet i forbindelse med utbygging av Frøyatunellen og de ønsket å selge disse
parsellene.
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Formannskapet vedtok følgende i sak 5/11:
«Det vises til forespørsel fra Statens Vegvesen om interesse for kjøp av to parseller i Hamarvik. Formannskapet
er interessert i å overta disse parsellene og vedtar at det inngås forhandlinger med Vegvesenet om en kontrakt
for kjøp/overtakelse. Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle en kontrakt og denne legges frem for
formannskapet og kommunestyret til godkjenning.»
Vurdering:
Det har i ettertid vært kontakt mellom kommunen og vegvesenet som nå har fremlagt et forslag til kjøpekontrakt.
Denne omfatter et kjøp av to parseller på henholdsvis 1998,7 m2 og 4912 m2. Kjøpesummen er på kr. 50,- pr.
m2. Fradelingskostnader dekkes av vegvesenet, mens tinglysing av skjøter bekostes av kommunen. Totalt vil
dette medføre følgende kostnader for kommunen:
Tomtepris
Tinglysing av skjøter
Totalt

: kr. 345.535,: kr. 10.720,: kr. 356.255,-

Kvadratmeterprisen for arealet på kr. 50,- pr. m2 er ikke urimelig og er samme pris som kommunen kjøpte areal
i Nordhammervika. Begge arealene som omfattes av kjøpekontrakten er i reguleringsplanen regulert til
boligformål og dersom kommunen ikke kjøper arealet vil det bli utlyst på det åpne marked.
I saksfremlegget fra 2011 ble det fra rådmannen sin side lagt vekt på at det alltid vil være av interesse for
kommunen å sikre seg arealer som ligger tett opp til andre utbyggingsområder. I dette tilfelle vil det være
naturlig å se på om området faktisk skal utnyttes til boligformål eller om man skal utvide «buffersonen» mot
Hamarvik Næringspark, slik at arealene ligger som en grøntsone. For arealet på 1,9 daa har kommunen allerede
mottatt henvendelse om kjøp av deler av arealet som tilleggsareal til eksisterende boligbebyggelse.
Rådmannen vil tilrå at vedtaket i FSK fra januar 2011 følges opp med at kommunestyre godkjenner den
fremlagte kjøpekontrakten. Det foreslås at kjøpesummen inklusive omkostninger dekkes ved bruk av ubundet
investeringsfond mot tilbakeføring ved salg av arealer fra de to parsellene.
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GNR 64 BNR 208 SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL SJØHUSTOMT

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune selger tilleggstomt til Gnr. 64, bnr. 208 på totalt ca. 70 m2, til Kolbjørn Harald Sæther,
Stavanger. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen.
Tomteprisen fastsettes til kr. 10.000,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom
kjøper og selger.
Enstemmig.
Innstilling:
Frøya kommune selger tilleggstomt til Gnr. 64, bnr. 208 på totalt ca. 70 m2, til Kolbjørn Harald Sæther,
Stavanger. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med hovedeiendommen.
Tomteprisen fastsettes til kr. 10.000,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom kjøper og
selger.
Vedlegg:
Søknad m/kart fra Kolbjørn Harald Sæther, Stavanger, datert 16.05.2013
Uttalelse fra Sula fiskarlag, datert 15.10.2013
Oversiktskart i målestokk 1:2000
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Kolbjørn Harald Sæther, Stavanger søker om tilleggstomt til sin sjøhuseiendom Gnr. 64, bnr. 208. Denne tomten
er svært liten og sjøhuset ligger delvis inn på kommunens eiendom Gnr. 64, bnr. 1. Han søker nå om tilleggstomt
mot vest på ca. 70 m2. Med dette tillegget vil den vestre grense flukte med nabotomten.
Vurdering:
Sula fiskarlag har hatt saken til uttalelse og har ingen merknader. Området i kommuneplanens arealdel er avsatt
til sjøhustomter og utnyttelsen som er omsøkt, er derfor i samsvar med plan. Tilleggstomten ligger på
vestsiden(baksiden) av eksisterende sjøhus og vil ikke legge beslag på ytterligere strandlinje utover dagens
sjøhustomt.
Rådmannen tilrår derfor at søker får kjøpe tilleggstomt som omsøkt. Når det gjelder prisfastsetting har det for
tilleggstomter til fritidsbruk blitt fastsatt en kvadratmeterpris på kr. 50,- pr. m2. Imidlertid må man for små
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tomter fastsette en minimumspris for at kommunen skal får dekket sine utgifter til gebyrer som etter
bestemmelsene for Sula skal deles likt mellom kjøper og selger.
Totalt vil alle gebyrer for deling, oppmåling og tinglysing beløpe seg til totalt kr. 10.000,- hvorav kommunen må
dekke 50% av kostnaden. For at kommunen ikke skal gå på «tap» ved salg av tilleggstomten og oppnå en
kvadratmeterpris på kr. 50,- pr. m2, fastsettes det en kjøpesum for tilleggstomten på kr. 10.000,-
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SØKNAD OM NAUSTTOMT

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune selger sjøhustomt til Kirsti og Trond Thomsen i Stongsundet på Sula, som omsøkt.
Tomta begrenses til 150 m2
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom
kjøper og selger. Dersom det ikke er igangsatt bygging på tomta innen 2 år etter vedtak om salg skal
tomta tilbakeføres til kommunen.
Enstemmig
Innstilling:
Frøya kommune selger sjøhustomt til Kirsti og Trond Thomsen i Stongsundet på Sula, som omsøkt. Tomta
begrenses til 150 m2
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen deles likt mellom kjøper
og selger. Dersom det ikke er igangsatt bygging på tomta innen 2 år etter vedtak om salg skal tomta tilbakeføres
til kommunen.
Vedlegg:
Søknad fra Kirsti og Trond Thomsen, Hegra m/vedlegg, datert 17.10.2013
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Kirsti og Trond Thomsen eier en fritidsbolig på Sula og søker nå om å få kjøpe nausttomt. De søker om
dispensasjon, men den tomta de nå har omsøkt ligger i et område som i arealplanen er avsatt til naustområde.
Søknaden er oversendt Sula fiskarlag til uttalelse, men uttalelse er ennå ikke mottatt. Imidlertid har
administrasjonen vært i muntlig kontakt med leder av fiskarlaget og de har ingen merknader og vil tilrå at
søknaden imøtekommes. Det vil imidlertid bli oversendt skriftlig godkjenning fra fiskarlaget.
Vurdering:
Kirsti og Trond Thomsen har over lengre tid vært i kontakt med kommunen om kjøp av nausttomt. De tomter
som tidligere har vært aktuelle har vært utenfor områder avsatt til naust eller at tomtene har vært vanskelig å
bebygge.
De søker nå om en tomt i Stongsundet og hvor arealbruken er avklart. Rådmannen vil derfor tilrå at Thomsen får
kjøpe tomta som de søker om. Tomteprisen for sjøhustomter er tidligere fastsatt til kr. 20.000,- med tillegg av
omkostninger. I og med at det er kommunen som betaler halvparten av omkostningene må denne kostnaden
legges til tomteprisen dersom kommunen skal oppnå kr. 20.000,- i netto for selve tomta. Dette betyr at
tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- med tillegg av halve kostnaden for omkostninger ved
eiendomsoverdragelsen. Tomta avgrenses til 150 m2.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
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Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
OPPGRADERING AV HURTIGBÅTTERMINALER OG KAIER-FORPROSJEKT
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til Forprosjekt for opprusting av hurtigbåtkaier i øyrekka, datert
20.12.2013.
Ut fra de kostneder som er fremkommet i forprosjektet er det en klar forutsetning at STFK
gir et tilskudd til utbedringene av kaiene på minimum 50% av kostnaden i samsvar med
fylkestingets vedtak. I tillegg må det inngås leieavtale om anløpsavgift som skal dekke en
betydelig andel av kommunens del av invesetringskostnaden.
Når det gjelder anløp av Sauøya og opprusting av dagens kai til en kostnad på kr. 12,5 mill så
er dette alternativet uaktuelt. Kommunestyret vil imidlertid vurdere å opprettholde Sauøya
som anløpssted, dersom det er mulig å anlegge en betong flytekai til en kostnad på inntil
kr. 5 mill inkl. prosjekteringskostnad og under forutsetning av at STFK også til en slik
løsning dekker minimum 50% av investeringskostnaden.
Dersom flytekai ikke kan anlegges innenfor en kostnad på kr. 5 mill og forutsatt et tilskudd
på 50% fra fylkeskommunen, så ser kommunestyret ingen mulighet for å bevilge midler for
opprusting av kai som tilfredsstiller de krav som AtB har stilt. Dette betyr at dersom
eksisterende kai må stenges av sikkerhetsmessige grunner og AtB finner at dagens kai ikke
kan benyttes, så legges Sauøya ned som anløpssted for offentlig kommunikasjonsmidler.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem avtaler med STFK/AtB når det
gjelder kaiopprusting i henhold til forprosjektet og de økonomiske forhold omkring både
investeringskostnaden og selve leieavtalen(anløpsavgift). Avtalene legges frem for
formannskapet til godkjenning før det igangsettes detaljprosjektering av de ulike
kaiarbeidene.
Vedlegg:
Forprosjekt – hurtigbåtkaier, datert 20.12.2013
Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune m/vedlegg, datert 14.08.2013
Saksprotokoll fra Fylkestinget, sak 11/13
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Ved brev av 14.08.2013 ber Fylkeskommunen om avklaringer med kommunen om en samlet
avtale for leie av samtlige kaianlegg som benyttes av fylkeskommunens rutegående båttrafikk
i kommunen. I og med at det her også er private kaieiere vil dette bety at kommunen må
inngå egne avtaler med disse kaieierne.
Brevet med vedlegg og de krav fylkeskommunen stiller ble drøftet i formannskapet i
september og det ble her besluttet å få utarbeidet et forprosjekt som skulle vise kostnadene
for opprusting av kaiene, slik at de tilfredsstiller de krav AtB har stilt for å anløpe kaiene
med sitt nye båtmateriell.
Norconsult ble engasjert til dette arbeidet og like før jul forelå det et ferdig forprosjekt. Dette
følger vedlagt.
Vurdering:
I forprosjektet er følgende kaier vurdert og medtatt i prosjektet: Sauøya, Gjæsingen,
Mausund, Bogøyvær og Sula.
Sauøya:
Sauøya har i dag ingen fastboende som bor fast hele året. Kaia er i meget dårlig forfatning og
er overtatt av kommunen i forbindelse med opprustingen va landgangen for en del år tilbake.
Sauøya har vært anløpt av Frøyfart, men ut fra opplysninger gitt fra AtB vil dette ikke
fortsette med den nye båten.
Norconsult(NC) vier til at kaia er i slik dårlig forfatning at den må rives og det må bygges
helt ny kai. Alteranativt kan det bygges en betong flytekai, men denne vil ligge svært
værutsatt, dersom den ikke skjermes med forlengelse av moloen eller den må legges lenger
inn i sundet, men her vil dybdeforholdene være en utfordring.
En fastkai er beregnet til en prosjektkostnad på kr. 12,5 mill.inkl. mva.
For flytekai er kostnaden foreløpig beregnet til kr. 5 mill, men her må det tas detaljert
dybdekartlegging for riktig og optimal løsning. Dette må også gjøres dersom man skal endre
plassering av fast kai.
Sørburøy
Dette er en kai som i dag er privateid og her må enten kommunen overta kaia eller inngå
leieavtale. Her er det kommet henvendelse fra kaieier om en kommunal overtakelse.
Forhandlinger er ikke gjennomført, da vi har avventet kostnadene for opprusting for å
tilfredsstille AtB sine krav.
Kostnaden til opprusting er her beregnet til kr. 170.000,- inkl. mva.
Gjæsingen
Kai er kommunal eiendom og her har det vært foretatt noe utbedring i løpet av de siste 5-6
årene. Kaia bærer imidlertid preg av at den nå må opprustes og forsterkes, dersom ny båt skal
anløpe Gjæsingen.
Kostnaden er her beregnet til kr. 1,9 mill. inkl. mva
Mausund.
Her vil den nye kombibåten anløpe ferjebåsen, slik at eneste rute som vil ha behov for kai
etter det nye ruteopplegget, er Sularuta. Kaia som tidligere er blitt benyttet både til Frøyfart

og Sularuta er i privat eie og dersom denne fortsatt skal benyttes, krever dette betydelig
oppgradering.
I møte mellom STFK, AtB, Frøya kommune og Norconsult ble det enighet om at STFK og
AtB i fellesskap skulle se på at også Sularuta kan anløpe ferjebåsen. Dersom en slik løsning
er mulig, vil det ikke være behov for dagens private kai for anløp av Sularuta. Kostnader er
derfor ikke beregnet.
Bogøyvær
Dagens kai anløpes av både Sularuta, Frøyfart og Frøyaferja. Kaia er overtatt av Frøya
kommune og ble betydelig opprustet for en del år tilbake. Det er imidlertid utfordrene for
anløp av ferja pga dybdeforholdene ved sørenden av kaia. Utdyping her vil bety sprengning i
sjøen tett inn til kaia og vil bety en stor risiko for skade på selve kaia.
For å unngå utdypingen foreslås det å forlenge kaia mot nord for å få tilstrekkelig lengde på
kaifronten. Forlengelsen er tenkt utført som flytebrygge med landgang inn til et fast repos og
rampe videre inn til eksisterende kai. I tillegg tenkes etablert en ekstra fenderpel/dykdalb
nord for flytebrygga. Den skisserte løsningen vil ikke tilfredsstille krav om universell
utforming for alle nivå av tidevannet, men vil være en langt bedre utforming enn det som er i
dag. Skal man tilfredsstille kravene til universell utforming fullt ut vil dette bety en betydelig
økning i kostnadene.
Kostnadene til ovennevnte løsning er beregnet til kr. 6,6 mill inkl. mva.
Sula
Her vil det bli anløp av eksisterende kai som i dag eies av COOP Orkla. Denne må utbedres
når ny båt skal anløpe og kostnadene beløper seg til kr. 870.000,- inkl. mva
De totale kostnadene for nødvendige kaiutbedringer er som følger:
Sauøya
Sørburøy
Gjæsingen
Mausund
Bogøyvær
Sula

kr. 12.500.000,-(alt. flyteaki kr. 5 mill)
kr.
170.000,kr. 1.900.000,0,kr. 6.600.000,kr.
870.000,-

Totalt

kr. 22.040.000,- (alt. kr. 9.545.000,-)

I fylkestingvedtaket av 27.02.2013 er det i pkt. 3 sagt at STFK kan dekke opp til 50% av
investeringskostnaden for oppgradering eller nybygg av kaier. Dette kan skje gjennom
investeringstilskudd eller ved dekning av renter og avskrivning over tid gjennom leieavtalen.
Det er imidlertid ikke sagt konkret om STFK gjennom en leieavtale vil betale en
kai/anløpsavgift som vil dekke den resterende delen av investeringene. Dette må derfor
klarlegges gjennom forhandlinger.
Frøya kommune må også gjennomføre forhandlinger med kaieierne på Sørburøy og Sula for
evt. en kommunal overtakelse av kaianlegget(ønsket fra Sørburøya) eller en leieavtale og
hvor kommunen inngår tilsvarende avtale med STFK.
I møte med STFK og AtB i september ble selvsagt Sauøy kai et tema. Det ble både fra STFK
og AtB klart sagt fra at kaia slik den er i dag ikke vil bli anløpt av ny hurtigbåt. De antydet

også at et tilskudd fra fylkeskommunen på 50% av kostnaden for ny kai vil være uaktuelt, så
lenge det ikke er fastboende på øya. Det er også lite sannsynlig med et tilskudd til en
alternativ løsning med betong flytekai. Det må derfor påregnes at skal Sauøya opprettholdes
som anløpsted så må kommunen evt. private fullt ut bekoste en slik utbygging.
Uansett må kommunen snarest foreta en vurdering om permanent stenging av dagens kai av
sikkerhetshensyn. Dette betyr at Suaøya vil være uten båtanløp når ny hurtigbåt settes inn i
rute. Uansett vil man ikke kunne ha en løsning klar for Sauøya før tidligst om 1 år.
Rådmannen er imidlertid svært betenkt over en opprusting/utbygging av ny kai enten ved fast
kai eller flytekai til den kostnad som er beregnet. Det er i likhet med Inntian ikke fastboende
på Sauøya og anløpet til Inntian ble også nedlagt, da den siste fastboende flyttet fra øya. Det
er i likhet med Sauøya et betydelig antall ferierende på Inntian uten at dette har medført noe
fast anløp av offentlige kommunikasjoner. Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen vurderer
sikkerheten ved dagens kai på Sauøya og at denne stenges permanent dersom en slik
vurdering medfører at risikoen for å ferdes på kaia er så stor at den medfører fare for
sammenrasing. Videre vil rådmannen tilrå at dersom ikke det gis tilskudd fra STFK på 50%
til bygging av betong flytekai som fremtidig anløp av hurtigbåt, så legges Sauøya ned som
anløpssted for offentlig kommunikasjon. En løsning med flytekai må selvsagt avklares
nærmere i forhold til vær og dybdeforhold. Rådmannen vil derfor ikke tilrå at det bygges ny
kai til en kostnad på kr. 12,5 mill, men at flytekai velges dersom dette er mulig.
Det må snarest avklares fremdriften i forhold til opprusting av kaianleggene og hvilke
tilskudd STFK vil gi og hva som vil ligge i en leieavtale av ytterligere
kaiavgifter/anløpsavgifter for å dekke kommunens egne utgifter til opprustingen. Det må
også snarest gjennomføres forhandlinger med de private kaieierne om evt. leieavtale eller
overtakelse av kaianleggene. En utbedring av kaiene vil ikke under noen omstendighet være
ferdig til nye båter settes inn i rute. Dette er også STFK og AtB fullt klar over.
Så snart det økonomiske er avklart mellom kommunen og STFK/AtB så igangsettes
detaljprosjektering og anbudsinnhenting for arbeidet med de aktuelle kaier.
…Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja 
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Saksbehandler: Andreas Kvingedal
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Kommunestyret

KJØP AV NY BRANNBIL

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til situasjonen som er oppstått som følge av at en av brannbilene ved
hovedbrannstasjonen er vraket.
For at man skal få beredskapen opp på tilfredsstillende nivå i forhold til godkjent
brannordning, utlyses det anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart som
mulig. Det er en forutsetning at ny brannbil i utgangspunktet kan plasseres i eksisterende
garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke
tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av
anbud.
Videre gis rådmannen fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for
oppdekning av beredskapen frem til ny bil er på plass.
De nye bilene, samt leie/kjøp av brukt bil i en overgangsfase, finansieres ved låneopptak og
forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen. Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill
inkludert forsikringsoppgjøret.

Vedlegg:
Ingen
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Ved utrykning til bilbrann natt til søndag 5. januar foretok man utrykning fra Sistranda
brannstasjon. Under utrykningen ble bil 2 vraket som følge av utforkjøring på Fv. 716 i
Strømøybotn. Heldigvis ble det ikke alvorlig personskade, men bilen er så skadet at den vil
bli vraket. Saken er meldt til kommunens forsikringsselskap, men det er foreløpig ikke
foretatt taksering, slik at vi ikke vet noen erstatningssum.
Vurdering:

Bilen som nå er vraket er en AMC Jeep fra 1982. Bilen ble kjøpt ny og var den eneste bilen
ved hovedstasjonen frem til 2000, da kommunen kjøpte en brukt mannskapsbil fra Oslo
brannvesen. Denne ble kjøpt i forbindelse med Frøyatunnelen som ble åpnet og kostnadene
ble dekket av de midler kommunen mottok fra Statens Vegevesen i forbindelse med den økte
beredskapen som følge av tunnelen. Denne bilen er fra 1986 og nærmer seg også en alder
hvor den bør utrangeres.
Frøya Brann og redning er nå i en situasjon hvor man er avhengig av private redningsbiler for
å kunne foreta hurtigfrigjøring ved bilulykker og fastklemte personer. I tillegg ligger alt
utstyr som var på den vrakete bilen nå på en henger som må tas med av mannskapet ved bruk
av deres egne private biler. Vi er derfor i en situasjon hvor beredskapen baserer seg på
nødløsninger og som ikke kan gå over lang tid.
Brannsjefen har igangsatt arbeid med å få leid inn bil, men markedet for dette er begrenset til
større mannskapsbiler og som ikke vil gå inn i garasjen hvor AMC-jeepen har vært plassert,
dette med bakgrunn i både høyde på port og lengde av garasje. Det er imidlertid tatt kontakt
med utleier om andre muligheter på Siholmen og vi går ut fra det gis mulighet for
garasjeplass. Denne må imidlertid tilpasses slik at bilen kan stå frostfritt. Her vil det bli lagt
opp til rimelige og midlertidige løsninger. Vi har nå tilbud både på leie av bil(1985-modell)
og faktisk også kjøp av denne bilen. Det vil bli tatt stilling til dette i løpet av kort tid, slik at
vi i en overgangsfase opprettholder beredskapen.
I økonomiplanen er det for 2016 avsatt 2,5 mill til innkjøp av ny brannbil og vaktbil.
Vaktbilen som benyttes i dag ble overtatt fra Vannverket og er 10 år gammel. Denne bilen
har det nå begynt å påløpe betydelig vedlikeholdsutgifter og bilen er kostbar i drift. I
budsjettet er det avsatt midler til leasing av bil og som inntil nå er blitt brukt til dekning av
kjøpesummen for bilen som ble overtatt fra vannverket. Denne bevilgningen er på
kr. 56.000,- ekskl. mva og som muligens må økes noe i forhold til leasing eller kjøp av ny
vaktbil.
Ved dagens brannstasjon vil en ertstatning for bil 2 være en mindre bil som «fremskutt
enhet», men som selvsagt vil bli utrustet med pumpe og evt. alt av redningsutstyr i
forbindelse med trafikkulykker. Slik det har vært hittil så har vi på grunn av plassmangel i
bilene hatt noe utstyr i vaktbilen, noe som da kan unngås ved at ny bil innredes på en mere
effektiv måte. Det vil imidlertid være en klar begrensning i størrelse for denne bilen pga.
høyde av porten, men en «fremskutt enhet» som ny bil, vil være av en type som sannsynligvis
kan benytte denne garasjeplassen. Tilbudet av brukte biler av denne typen er imidlertid svært
begrenset, da dette er biltyper/oppbygginger som er av nyere dato.
En bil som ovenfor beskrevet vil beløpe seg til 1,5 – 1,8mill alt etter hvilke utstyr som blir
aktuelt på bilen. Bilen vil bli oppbygd slik at totalvekten er på inntil 7,5 tonn og kan derfor
kjøres med C1-sertifikat. Den vil også ha plass til 3 røydykkere i tillegg til de 4 røykdykkerne
som er på bil 1 ved Sistranda brannstasjon. Vi vil derfor kunne redusere bruken av privatbiler
under utrykning.
For vaktbilen vil det også bli vurdert en godkjenning som røydykkerbil, dette for å få
avgiftsfritak og dermed få en rimeligere løsning.

Innkjøp av både ny brannbil og vaktbil må selvsagt utlyses på anbud i DOFFIN-basen. Slike
biler må oppbygges spesielt(unntatt muligens vaktbilen) noe som medfører at det vil
minimum ta 1 år fra vi utlyser anbud på brannbil til vi faktisk har denne på plass. Dette er
erfaringstall innhentet fra andre brannvesen. En ny brannbil vil sannsynligvis ikke være på
plass før tidlig i 2015, men mer om leveringstid vil selvsagt ikke være kalrt før anbud er
utlyst og kontrakt inngått.
Det må derfor understrekes at i en overgangsfase må det enten leies eller kjøpes en brukt
brannbil. Denne kan da selvsagt selges i ettertid evt. at den kan benyttes ved bistasjonen på
Nordskaget. Da må det imidlertid være en forutsetning at bilen fremdeles er i god stand og
ikke minst at den har tankkapasitet(2000 liter) som er betingelsen for å kunne yte
røykdykkerinnsats. Denne avgjørelsen vil imidlertid bli tatt i nærmeste fremtid, så snart vi
har fått avklart hvilke brukte biler som tilbys og ikke minst at vi har garasjeplass.
Fra rådmannens side vil det uansett være et tilbakeskritt i beredskapen dersom man nå ikke
velger å kjøpe en ny bil for å erstatte bil 2 ved Sistranda brannstasjon. Dette er ikke minst
viktig sett i forhold til sikkerheten for mannskapet under utrykning, samt at vi får en bil som
vil være rimelig i drift(mindre vedlikehold) og har en oppbygning som betyr at alt utstyr kan
plasseres på bil 1 og 2 og på denne måten unngår at utstyr plasseres i vaktbilen. I tillegg må
nevnes at bil 1 også vil passere alderen for betegnelsen «veteranbil» i 2016(30 år).
Rådmannen vil tilrå at det nå utlyses anbud på ny brannbil og vaktbil inkludert utstyr så snart
som mulig. Bilene finansieres ved låneopptak og forsikringsoppgjøret for den vrakete bilen.
Total bevilgning begrenses til kr. 2,5 mill inkludert forsikringsoppgjøret.
Videre er det en forutsetning at ny brannbil i utgangspunket kan plasseres i eksisterende
garasje. Dersom man ut fra innkomne anbud innstiller på kjøp av en brannbil som ikke
tilfredsstiller dette kravet, skal saken legges frem for formannskapet før endelig antakelse av
anbud.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale eller kjøpe brukt brannbil for oppdekning av
beredskapen frem til ny bil er på plass. Det forutsettes at leie/kjøp dekkes innen samme
bevilgning som ovenfor nevnt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/4

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KJØPEKONTRAKT - EIENDOMMENE GNR. 21, BNR. 62 OG 182

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten for erverv av eiendommene
Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på Sistranda. Kjøpesummen inklusive omkostninger for tinglysing av
skjøte dekkes over budsjettpost 0.2800.5500.325.551320 – Sistranda sentrum – Innløsning.

Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt
Boligsalgsrapport, datert 30.10.2013
Kart i målestokk 1:1000
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Annhild og Harald Ervik eier eiendommene Gnr. 21, bnr. 62 og 182 på østsiden av Fv. 714
på Sistranda. De ønsker nå å selge eiendommene og har tilbudt eiendommen til kommunene.
Vurdering:
De to eiendommene består av en boligeiendom m/garasje samt en ubebygd eiendom som
strekker seg ned mot sjøen, men har ingen strandlinje. Det er avholdt takst på eiendommen
og markedsverdien er i taksten angitt til kr. 2.050.000,-. Tilbudet fra eierne og vedlagte
kjøpekontrakt baserer seg på denne markedsverdien.
Eiendommen som tilbys ligger i området som i kommuneplanen for Sistranda er avsatt til
sentrumsformål og ved en utbygging i samsvar med dette formålet, må derfor både bnr. 62 og
bnr. 182 innløses. Eiendommen kan imidlertid bestå som boligeiendom inntil en slik
utbygging er aktuell. Boligen kan derfor utleies til boligformål fra den dag kommunen
overtar.

Foreløpig er det ikke aktuelle utbyggere for området sør for nytt kulturhus/videregående
skole, men det vil uansett være interessant for kommunen å sikre seg arealer så lenge
området planmessig er avklart for sentrumsfunksjoner. Den tilbudte innløsningssummen er i
samsvar med antatt markedsverdi og virker ikke urimelig i forhold til innløsningssummen
som ble betalt for de to andre boligeiendommen i område. Eiendommen er forholdsvis stor
som boligeiendom.
Rådmannen vil tilrå at vedlagte kjøpekontrakt godkjennes og at boligen utleies som
tjenestebolig så snart eiendommen er overtatt av kommunen.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Arvid Hammernes
Arkivsaksnr.: 13/1100

Arkiv: M21 &40

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KJØP AV PARSELL AV EIENDOMMEN GNR. 21, BNR. 1 – TOMT TIL
VENTILHUS FOR VANNFORSYNINGEN

Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar å kjøpe en parsell av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 i henhold til
kjøpekontrakt, underskrevet av selger 09.01.14.
Kjøpesummen på ca. kr 22.500,- + omkostninger med gebyrer finansieres fra prosjektet
med legging av vannledning til Nordhammervika.

Vedlegg:
Forslag til kjøpekontrakt, underskrevet av selger 09.01.14
Situasjonskart i målestokk 1:1000 og 1:5000

Saksopplysninger:
Saken gjelder kjøp av parsell på ca. 450 m2 fra eiendommen gnr. 21, bnr. 1 på Sistranda.
Parsellen skal brukes som tomt til ventilhus i forbindelse med vannforsyningen. Huset er
planlagt bygd nå i forbindelse med legging av hovedvannsledning ved høydebassenget på
Sistranda og fram til næringsområdet på Nordhammervika.
Hjemmelshaver av eiendommen gnr. 21, bnr. 1 er Ole Håkon Karlsen. Grunneieren har
underskrevet forslag til kjøpekontrakt. Kjøpesummen er fastlagt til kr 50,- per m2. Det er
prisen som kommunen har brukt i forbindelse med kjøp av areal på Nordhammervika.

Vurdering:
Vi ser det som fordel å være eier av grunn i slike tilfeller. Rettigheter kan bli mer sikret, bl.a.
i forhold til adkomst og parkering.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Torny Lillian Dahlø Sørlie
Arkivsaksnr.: 14/65

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Kommunestyret

LOKALITERER FOR FRØYA FRIVILLIGSENTRAL

Innstilling:
•
•

Lokaler ved Gåsø eiendom - alternativ 4a (tidligere blomsterbutikk)velges som lokaler for Frøya
frivilligsentral.
Frøya frivilligsentral får økt sin budsjettramme med kr. 140.000,- for husleieutgifter som dette
medfører. Dette tas fra reserverte tilleggsbevilgninger for 2014.

Vedlegg:
Tabell alternative leiekostnader
Saksopplysninger:
Fra 2012 ble Frøya kommune eier av Frøya frivilligsentral. For ca 2 år siden flyttet sentralen inn i nåværende
bygg, i nær tilknytning til biblioteket. Dette blant annet for å spare husleieutgifter (Gåsø- eiendom). Sentralen
består i dag av et oppholdsrom/ aktivitetsrom og kontor for daglig leder. Dette skulle da være en midlertidig
løsning inntil andre hensiktsmessige lokaler var på plass.
Styret og daglig leder av sentralen har et sterkt ønske om at alternative lokaler nå vurderes, og at en finner andre
og bedre løsninger enn i dag.
Dagens situasjon.
Det har vært flere henvendelser fra våre innbyggere med spørsmål om hvor frivilligsentralen holder til. For å
komme inn til sentralen, må publikum gå via inngang fra biblioteket eller Sistranda skole. Sentralen oppleves
som bortgjemt, og åpningstider ved biblioteket eller
v. skolen gjør at sentralen er lite tilgjengelig etter stengetid. Daglig leder melder også om en nedgang av
besøkende da sentralen er lite synlig for publikum.
I dag finnes det ikke toalettmuligheter, kjøkken eller tilgang på vann, noe som begrenser muligheter til å bruke
lokalene av de frivillige til ulike arrangementer. Tilgang til slike ”fasiliteter” ligger i skolebygget.
Frøya frivilligsentral skal være en hjelper og katalysator for lokale foreninger, men skal også være en
selvstendig aktør på lik linje med frivillige organisasjoner.
Frivilligsentralen skal være en sektorovergripende sentral - og et koordinerende ledd mellom lag/organisasjoner
og det offentlige. Dagens lokaliteter er ikke tilfredsstillende for å samle blant annet større grupper for ulike
arrangement.
Senterleder for vårt nye kultur og kompetansesenter har sammen med daglig leder sett på evt. muligheter for å
flytte sentralen inn i bygget. Bygningsmessig og planmessig er det ikke tatt høyde for dette, og er derfor ikke
funnet hensiktsmessig i fh. til arealbehovet som frivilligsentralen har.
Ulike aktiviteter i regi av frivilligsentralen.

Frøya frivilligsentral har i sin handlingsplan skissert satsingsområder og ulike tiltak som planlegges i gangsatt.
Vår målgruppe i en fireårsperiode(jfr. handlingsplan 2014)er blant annet de eldre, ungdom og
innvandrere(integrering)
I dag utføres 90 % av folkehelsearbeidet i kommunene av frivillige/lag og organisasjoner.
Ulike lavterskeltilbud organiseres også via frisklivskoordinator i samarbeid med de frivillige og sentralen.
Frivilligsentralen har utarbeidet en aktivitetsplan, og nye aktiviteter utvikles etter hvert.
Sentralen kan blant annet være et åpent hus for ulike aldersgrupper, hvor frivilligsentralen bidrar med
tilstedeværelse og tilrettelegger av ulike tilbud. Vi vet i dag at ikke alle ønsker å delta i organiserte aktiviteter
som idrett o.l, men trenger et sted å være etter skoletid.
Frivilligsentralen kan også være et møtepunkt for våre arbeidsinnvandrere.
Vi ser også at frivilligsentralen kan være et møtepunkt for ulike lærings- og mestringstilbud.
Her skal Hitra og Frøya samarbeide om organisering at dette, og hvor slike tilbud skal arrangeres i begge
kommuner. Frivilligsentralen kan stille med arrangører og være et viktig bindeledd/ koordinator for slike tilbud.
Frivilligsentralen vil også være et bindeledd mellom arrangør / kommune / frivilligheten.
Frøya Frivilligsentral har også vært i kontakt med lokale aktører om behovet for utstillingslokaler/galleri. Pr i
dag finnes det ikke et slikt tilbud på Frøya, og et sambruk av lokaler vil kunne gagne begge parter. Dette kan
bidra til å skape trivsel og øke antall besøkende i alle aldersgrupper. Dette kan også bidra til at sentralens
oppgaver og tilbud blir bedre kjent og vil virkeliggjøre vår visjon « en møteplass for mennesker». Om kvelden
og i helgene kan utstillerne betjente «galleriet».
Alternative lokaler og kostnader.
Styret ved Frøya frivilligsentral har konkludert med at fremtidige lokaler må ligge i sentrum av Sitranda, og i
nærheten av andre servicetilbud. Sentralen bør være i nærheten av et pulserende liv(nærhet til skole,
omsorgsboliger, butikker, kulturhus m.m.)
Frivilligsentralens lokale plassering og betydning overfor publikum er svært viktig når vi ser på sentralens
oppgaver og rolle i lokalsamfunnet på Frøya.
1.

Dagens kulturhus/ idrettshall.
Frivilligsentralen ble ved oppstart fysisk plassert i dette bygget som en midlertidig løsning og ble etter
hvert flyttet. Bygget var ikke funksjonelt nok og føltes avsidesliggende. I dag brukes bygget også til
ulike arrangementer (blant annet ekstern og intern kursvirksomhet).
Det er også ukjent for styret hva bygget skal brukes til framover.
Leieutgifter (husleie/ strømutgifter) er ukjent.

2.

Det nye Kultur og kompetansesenteret.
Planmessig er det ikke tatt høyde for arealbehovet til en frivilligsentral. Planskisse er gjennomgått.
Leieutgifter (husleie/strømutgifter) er ukjent

3.

Lokaler i / ved. kommunehuset.
Plassering ikke hensiktsmessig i forhold til hvor folk oppholder seg
Utgifter (leie/ strøm) er ukjent.

4.

Gåsø-eiendom (tidligere BIO-sentret: blomsterbutikk og kiosk)
Nærhet til publikum og det pulserende liv, og som styret mener er en svært viktig
faktor. Dette alternativet kan gi frivilligsentralen et løft og store muligheter for å
gjennomføre tiltak som er skissert i handlingsplan 2014.
•

Alt.a. Tidligere blomsterbutikk – 140 kvadrat. Husleie ca kr140.000,- årlig
(inkl. fellesutg.)
• Alt.b. Tidligere kiosk – 180kvadrat. Husleie ca kr 180.000, årlig

Alternative kostnader: Se vedlagte tabell.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 13/1440

Arkiv: C83 &16

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN

Innstilling:
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.

Vedlegg:
Søknad fra Hedley Iversen datert 13.12.13.
Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d.
Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d.
Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d.
Saksopplysninger:
Repr. Hedley Iversen søker om varig fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut
perioden fram til høsten 2015 med bakgrunn i helsemessige årsaker:
• Fast medlem i kommunestyret.
• Fast medlem i Overskattetakstnemnda.
• 3. varamedlem i formannskapet.
• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning.
• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift.
•
Repr. Iversen har hatt permisjon fra 30.05.13 fram til d.d.
Vurdering:
Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget varig fritak vil:
•

Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden.

Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon:
•
•
•
•

Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut perioden
Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut perioden
Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er
personlig vara for Hedley Iversen.

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon:
”Kommunestyret kan etter søknad om fritak, for et kortere tidsrom eller resten av
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet.”
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.”
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven.
Vurdering:
Kommunestyret gjorde flg. vedtak da de behandlet permisjonen til repr. Hedley Iversen i
mai 2013, sak 59/13:
”Representanten Hedley Iversen innvilges fritak for alle sine politiske verv fra dd og ut 2013
Dette medføler følgende endringer i ulike råd og utvalg:
Torill M. Pettersen blir fast medlem i kommunestyret.
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges: Eli Ann Karlsen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges: Torill M. Pettersen.
Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges: Kristin R. Storø.
Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges: Pål Terje Bekken.
Vedtatt med 17 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre.”
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 14/183
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.01.14

Forslag til vedtak:
Protokoll fra 29.01.14 godkjennes som fremlagt.

Vedlegg:
Protokoll fra 29.01.14

Arkiv: 039

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/152

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

EIERSKAPSMELDING FRØYA KOMMUNE 2013

Forslag til vedtak:
1. Frøya kommunestyre vedtar eiermeldingen slik den er framlagt.
2. Frøya kommunestyre vedtar at selskapsstrategien i eiermeldingen legges til grunn ved
vurdering av etablering i nye selskaper og som grunnlag for årlig ettermelding.
3. Utøvelse av eierstyring skjer gjennom de anbefalinger som ligger i eiermeldingen og
kommunestyret vedtar at årlig eiermøte gjennomføres etter en nærmere fastsatt plan.
4. Frøya kommunestyre tar regnskap for 2012 fra selskaper med kommunalt eierskap til
orientering.

Vedlegg:
Eierskapsmelding for Frøya kommune 2013
Saksopplysninger:
Kommunestyret i Frøya kommune gjorde i sak 70/13 den 20.06.2013 følgende vedtak:
1. Frøya kommunestyre vedtar fremlagt forslag til eierskapsstrategi for Frøya kommune.
2. Det opprettes et utvalg på 3 personer som ferdigstiller eierskapsmelding for Frøya
kommune. Utvalget består av 2 politikere og 1 fra administrasjon.
Eierskapsmelding utarbeides ut fra Eierskapsstrategi for Frøya kommune kap. 3.
3. Eierskapsmelding ferdigstilles innen 1.10.2013 og fremlegges for politisk behandling
i oktober 2013.
Eierskapsmeldingen som legges fram er bygd opp i forhold til de eierskap Frøya kommune
har i ulike typer selskaper. Oversiktene er delt inn i de ulike typer selskap eierskapet
omfatter.
Eiermeldingen inneholder de momenter som er anbefalt av i tilrådningen fra
kommunaldepartementet, og som dannet grunnlaget for vedtaket i KS sak 70/13. I tillegg er
det utarbeidet en oversikt over de ulike selskapene Frøya kommune har eierskap, og
opplysningene er utarbeidet over samme mal for alle selskap. Alle opplysningene er ikke like
omfattende for alle selskap, men det har vært et mål å gjøre disse så omfattende at de dekker
kommunestyrets behov for å vurdere selskapet og for å gjøre de nødvendige vedtak.

Eiermeldingen er i utgangspunktet et dokument som setter rammer for kommunestyrets
eierstrategier og for utøvelsen av eierstyringen. I tillegg må dokumentet kunne ses i som en
veiledning for styremedlemmer og medlemmer i generalforsamling/representantskap.
Eiermeldingen bør behandles en gang hver kommunestyreperiode, mens selskapsoversikten
behandles årlig, der økonomiske opplysninger oppdateres.
Vurdering:
Den framlagte eiermelding må ses i lys av at det er første gang et slikt dokument er laget i
Frøya kommune. Dokumentet kunne vært utarbeidet i bredere eller mindre omfang, men
arbeidsutvalget har vurdert utarbeidelsen som et greit utgangspunkt eller førsteutgave.
Det vesentlige er at kommunestyret gis et grunnlag for beviste strategier i forhold til sine
selskaper, både de man allerede har eierskap i og ikke minst ved etablering av nye eierskap,
Eierstrategien framkommer i meldingens kapittel 2.6. For gjeldende selskaper er det viktig at
den årlige eiermeldingen foreligger og blir fremlagt for kommunestyret. Dette skjer ved at
det utarbeides oppdaterte meldinger for det enkelte selskap.
I kapittel 2.5 framkommer hvordan eierstyringen skal utøves.
Utvalget vil peke på årlige eiermøter, som er en av de viktigste styringsbegrep
kommunestyret kan utøve. Gjennom slike møter vil dialogen mellom selskapet og eier gi
informasjon og mulighet for å ivareta kommunens eierinteresser og eierstrategi.
I oversiktene for det enkelte selskap er det foretatt en vurdering av selskapene med bakgrunn
i den informasjon som foreligger, samt ut fra en totalkunnskap om de ulike selskapene og
hvorfor kommunen har eierskap. Eierskapet i flere av selskapene er etablert for mange år
siden og hensikten med eierskapet kan ha endret seg. Det vises her til rapportene vedrørende
de ulike selskaper. Et ledd i utarbeidelsen er å framskaffe bevisstheten i forhold til framtidige
selskap, hvilke selskap vi skal delta i og på hvilken måte.
Interkommunalt samarbeid kan i dag etableres på frivillig grunnlag etter nærmere avtale
mellom to eller flere kommuner. Samarbeidet kan etableres med hjemmel i flere lover og
formålet med samarbeidet er avgjørende for hvilken samarbeidsmodell som bør velges. I
ethvert samarbeid må kommunen gi fra seg noe av sin direkte myndighet/innflytelse til de
samarbeidende organer. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre et samarbeid. Jo mer
selvstendig et samarbeid kan opptre, dess mer indirekte er den folkevalgte styringen og
kontrollen. Derfor er det i begrenset grad mulighet til å delegere lovpålagte oppgaver som
innebærer offentlig myndighetsutøvelse til ulike selskapsformer.
Eiermeldingen legges med dette fram i et samlet dokument. I oversikten framkommer
vurderinger av de ulike selskap som kommunestyret som eier må vurdere og eventuelt vedta
endringer i forhold til dagens eierskap.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/153

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE FRA 1. JANUAR 2014

Forslag til vedtak:
Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg:
(Regler sendes ut i egen email)
Saksopplysninger:
Folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner var inntil 31.12.2013 tilsluttet
Pensjonsordningen for folkevalgte i KLP. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for
ansatte, med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full
opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphørte denne
pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsordning for de folkevalgte. Omleggingen
skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som tredde i kraft 1.
januar 2014.
Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen beslutte hvilken pensjonsordning
som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar 2014.
Kommunelovens § 43 sier at kommunestyret kan opprette en egen pensjonsavtale for de
folkevalgte. Det er derfor ikke lovpålagt å ha en slik ordning, men Frøya kommune har hatt
en egen pensjonsforsikring for folkevalgte siden det ble innført.
Kommunestyret skal ta stilling til:
1. Hvorvidt Frøya kommune fortsatt skal ha pensjonsordning for folkevalgte.
2. Videreføre ordningen med pensjon for folkevalgte og dermed velge mellom 2
alternative løsninger. I tillegg om ordningen også skal omfatte folkevalgte med
mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal innlemmes da lavere innmeldingsgrense må
vedtas særskilt av kommunen.
1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte.

Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de
ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser
vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte.
• Velges denne ordningen vil premien som belastes være endelig.
2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter.
Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og
etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i
kommunen.
• Velges denne ordningen så vil den fakturerte premien bli a-konto og
det vil senere bli foretatt etteroppgjør.
3. Om de folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år (må vedtas særskilt av kommunen, og
finansiering blir som for de øvrige ansatte). Bare aktuelt hvis kommunen har valgt at
folkevalgte skal innlemmes i den ordinære ordningen for ansatte.
Et valg av alternativ vil være av langsiktig karakter og være basert på prinsipielt grunnlag.
Det vil si at her tas det et valg som er varig.
Forskjellen på brutto og netto ytelse:
Bruttoberegnet pensjon: Pensjon som inkluderer folketrygd. Det betyr at utbetalinger fra
folketrygd og andre pensjonsordninger blir vurdert i sammenheng og utbetalt ut fra et
samordningsregelverk.
Nettoberegnet pensjon: Pensjon som kommer i tillegg til folketrygd.
Regelverk:
1. «Offentlig tjenestepensjon i KLP – Tillegg til vedtekter med særskilte
bestemmelser for folkevalgte i kommune og fylkeskommuner» - for de som velger
at de folkevalgte skal innlemmes i fellesordningen for de ansatte.
2. «Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner» - for de
som velger særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye ordningen for
stortingsrepresentanter.
3. «Forsikringsvilkår – Offentlig tjenestepensjon i KLP» gjelder også for ny særskilt
pensjonsordning så langt det passer.
Vurdering:
Kriterier ved valg av løsning:
Mal etter kommuneansattes
ordning
Hva er
Billigst:
Det er gjennomsnittet i det totale
billigst for
kommunen? fellesskapet som bestemmer
premien i kollektive
forsikringsordninger. Folkevalgte
utgjør en dyrere gruppe (høyere
lønn og høyere alder) enn
gjennomsnittet i fellesordningen
for de kommuneansatte. Fordi

Mal etter stortingsordning

Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe
(høyere lønn og høyere alder) enn
gjennomsnittet i fellesordningen for de
kommuneansatte.
Til tross for at en dårligere ytelse
normalt ville vært billigere (gitt alt
annet likt), veies dette opp av at denne
ordningen vil ha et fellesskap kun

Hva lønner
seg for
folkevalgte?

Mulighet
for AFP?

premien blir utjevnet sammen med
de øvrige ansatte i kommunen, vil
det være billigst å melde
folkevalgte onn i fellesordningen.
Mest lønnsomt:
Regneeksemplene viser at
fellesordningen vil være mest
lønnsom for de aller fleste.

Ja:
Aldersgrensen blir 70 år i ny
ordning (mot tidligere 65 år). Som
for alle andre i kommunen vil det
være anledning til å gå av med
pensjon ved 65 år. Kommunen kan
i tillegg inngå avtale om AFP fra
62 – 65 år.

bestående av folkevalgte.

I de tilfellene folkevalgte allerede har
full opptjening i OfTP, og avslutter
karrieren som ansatt i offentlig sektor,
vil stortingsordningen lønne seg. Det er
fordi dette er en netto ordning som
kommer i tillegg til opptjening i OfTP.
Nei:
Men mulighet for fleksibel
alderspensjon som i Folketrygden.
(Med lavere årlig pensjon ved tidlig
uttak)

Eksempler på årlig pensjonsutbetaling:
Siden nye ytelser er levealderjustert vil dette avhenge av alder og fødselsår. I eksemplene
antas personen å være ansatt 1.1.2014.
Født 1961 (53år) 14 års opptjening, pensjonsgrunnlag 650 000:
Ordning som for stortingsrepresentanter
kr. 41 855,44
Ordning som for kommuneansatte
kr. 65 961,40
Født 1974 (40 år) 27 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:
Ordning som for stortingsrepresentanter
kr. 47 494,17
Ordning som for kommuneansatte
kr. 64 622,32
Født 1984 (30 år) 37 års opptjening, pensjonsgrunnlag 500 000:
Ordning som for stortingsrepresentanter
kr. 61 666,67
Ordning som for kommuneansatte
kr. 68 031,85
Hva skjer med gammel ordning?
• Alle aktive meldes ut 31.12.2013 og får oppsatte rettigheter
• Tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter og allerede løpende pensjoner blir stående
i gammel ordning
• Arbeidsgiver skal fortsatt betale:
Reguleringspremie
Bruttotilskudd
Tilskudd som dekker de løpende kostnader til allerede løpende ventepenger
(nye tilfeller av ventepenger vil ikke kunne forekomme)
Rentegarantipremie
Et vedtak kan ha følgende ordlyd:

Frøya kommune vedtar å videreføre pensjonsordningen for folkevalgte i KLP
Pensjonsordningen for folkevalgte innlemmes i den ordinære tjenestepensjonsordningen for
ansatte. De folkevalgte skal ha rett til AFP fra 62 år.
eller
Pensjonsordningen for folkevalgte følger mønsteret for stortingsrepresentanter.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Marit Wisløff Norborg
Arkivsaksnr.: 13/908

Arkiv: 026 &01

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

TREPARTSSAMARBEID MELLOM FRØYA, TRONDHEIM OG HITRA
KOMMUNER

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar å formalisere en samarbeidsavtale mellom de tre kommuner basert på
en intensjonsavtale undertegnet av kommunene 1. august 2013.
Rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim kommune gis fullmakt til å organisere
samarbeidet, samt konkretisere samarbeidsområdene.
Vedlegg:
Saksopplysninger:
Under årets Aqua Nor messen i Trondheim Spektrum i 2013 samarbeidet Frøya, Hitra og
Trondheim kommuner om en felles stand og under felles markedsføring og budskap. Dette
var første gang Hitra kommune deltok i samarbeidet. Første fellesstand mellom Frøya og
Trondheim kommuner ble gjennomført under Aqua Nor i 2011. Under første dag av
matfestivalen i 2013 ble en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim undertegnet.
Det foreligger nå et ønske fra de tre kommunene om å videreføre intensjonsavtalen gjennom
et samarbeid kalt trepartssamarbeidet. Denne saken er utarbeidet i felleskap mellom
rådmennene i Frøya, Hitra og Trondheim kommuner og te likelydende saker fremmes i
kommunene.
Bakgrunn for arbeidets og dets innhold.
Trondheim kommune som storby og regionsenter i Trøndelag, og Frøya og Hitra kommuner
som innovative distriktskommuner i vekst, ønsker å videreføre et gjensidig, forpliktende og
langsiktig samarbeid innen utvalgte områder. Felles for kommunene er en sterk utvikling i
folketall primært gjennom arbeidsinnvandring, og et solid og innovativt næringsliv som er
eksportrettet og som har behov for kompetanse.

Det blir stadig viktigere å posisjonere Frøya, Hitra og Trondheim kommuner, og regionen
som ledende innen marin sektor, i konkurranse med andre regioner i Norge. En viktig del av
prosjektet vil være å videreutvikle samarbeidet som er igangsatt i tilknytning til mat, fiskeri
og oppdrettsmessen i Trondheim, og synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom
fiskeri- og havbrukskommunene Frøya, Hitra og landsdelshovedstaden Trondheim som
messeby. Videre er det viktig å arbeide videre med utvikling av kulturnæringer så vel som
nyetableringer innen marin sektor. For å følge opp den positive utviklingen i
havbruksnæringen og annen industri trenger vi både norsk og utenlandsk arbeidskraft. Med
tanke på at ovennevnte intensjonsavtale er meget ambisiøs i forhold til aktiviteter og de
ressurser som det er realistisk å sette inn, vil vi i første omgang konsentrere oss om følgende
utvalgte områder for Trepartssamarbeidet:
1. Posisjonere regionen og kommunene som hovedsete for norsk marin næring, gjennom
felles stand og profilering på mat-, fiskeri-, og havbruksmessen i Trondheim. Norges fremste
region for utvikling av sjømatnæringen kan også synliggjøres på andre arenaer der det er
mulig å framheve havbrukskommunene Frøya, Hitra og messebyen Trondheim.
2. Forsterke samspillet mellom næringsliv, kultur-, og kunnskaps- og
kompetanseinstitusjoner med spesielt fokus på Kultur- og Kompetansesenteret på Frøya, og
Ægir – norsk havbruksmuseum på Hitra, og lignende kultur- og kompetanseinstitusjoner i
landsdelshovedstaden Trondheim. Dette bedrer mulighetene for både kulturbasert og marin
næringsutvikling.
3. Opprette samarbeid om rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft som er optimal
for kommunens økonomi, og som samtidig dekker næringslivets behov for riktig
kompetanse. Det vil bli lagt til rette for familier med tiltak som sikrer boligtilbud,
språkopplæring, integrering og inkludering.
4. Den planmessige jobbingen som knytter seg til dette trepartssamarbeidet, må søkes best
mulig avstemt med andre relevante interkommunale/regionale næringsplaner, herunder slike
planer for Trondheims- og Orkdalsregionen.
Partene har som strategi å utvikle og gjennomføre tiltak gjennom et operativt samarbeid
innenfor de nevnte områdene. Trepartssamarbeidet mellom Frøya, Hitra og Trondheim
kommuner kan startes 1. mars 2014, og videreføres fra år til år, så lenge ingen av
kommunene har sagt opp sin deltagelse. Dette må i så fall gjøres skriftlig innen 30.
september det forutgående år.
I et felles formannskapsmøte for Frøya, Hitra og Trondheim i januar 2014 kom følgende
innspill for viktig saker eller tiltak trepartssamarbeidet kan ha fokus på:
•
•
•
•

Etablere et forum for dialog hvor lokale politikere fra kommunene i
trepartssamarbeidet kan møte sentrale politikere.
Ordførerne ønsker kontakt med alle næringsaktører for kunnskapsoverføring og
kunnskapsdeling.
Arrangere et årlig «toppmøte» med de største næringsaktørene. Målsettingen er å
posisjonere seg ovenfor både Stortingspolitikere og Regjering. Det foreslås at første
«toppmøte» arrangeres i mai 2014.
Holde fokus på den store produksjonen som skjer i øyregionen og fokusere på
hvordan beholde arbeidskraft- og arbeidsinnvandring.

•

Følgende fokusområder ble også nevnt i felles formannskapsmøte: samle alle
interessenter rundt laks, egne ungdommer, matproduksjon, bruk av naturen,
fiskerinæringen og vedlikehold av veier.

Vurdering:
Samarbeidet innenfor disse områdene vil styrke kommunene, profilere regionen og oppnå en
økt satsing innen marin næringsutvikling og kulturliv. Andre områder, som truisme, kan
senre bli tatt inn i prosjektet. Landsdelshovedstaden og øykommunene er gjensidig avhengig
av et tett samarbeid for å lykkes med dette.
For Frøya og Hitra kommuner er det et gunstig tidspunkt å bli med i Trepartssamarbeidet.
Frøya og Hitra er suksessrike distriktskommuner med en spennende framtid, som har mye å
tilby. Begge har et næringsliv i solid utvikling og betydelig arbeidsinnvandring. Det planlagte
kultur- og kompetansesenteret på Frøya gir mulighet for å etablere tyngre kunnskapsmiljøer i
øyregionen. Det samme kan sier om Ægir – norsk havbruksmuseum. Øyregionen er avhengig
av Trondheim som en viktig medspiller.
Trondheim kommune ønsker å bidra til samfunnsutvikling i hele regionen. Frøya og Hitra
kommuner er i stand til å bidra konstruktivt for og nå en slik målsetting. Trepartssamarbeidet
skal ikke komme i stedet for den øvrige samhandling Trondheim kommune har med
Trondheimsregionen og Trøndelag for øvrig, men kommer i tillegg med et betydelig
potensiale. Tilsvarende gjelder også for samhandlingen som Frøya og Hitra har med
Orkdalsregionen og andre kommuner. Det er viktig at partene innfaser Trepartssamarbeidet i
forhold til eksisterende samarbeidsfora og andre gjeldende satsinger.
Organisering
Kommunene forplikter seg til å avsette en tilstrekkelig stillingsressurs for gjennomføring av
Trepartssamarbeidet. I tillegg setter kommunene av minimum kr. 50 000,- for direkte utlegg,
i tillegg til kommunens kostnader for deltagelse på Oi Trøndersk Matfestival, Nor-Fishing og
Aqua Nor. Trepartssamarbeidet kan eventuelt også utløse offentlige midler fra
Fylkeskommunen eller andre etater. En eventuell slik finansiering vil komme i tillegg til
ressurser beskrevet ovenfor.
Konklusjon: Rådmannen i Frøya kommune anbefaler formannskapet å formalisere avtalen
mellom de tre kommunene basert på intensjonsavtalen.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Arvid Hammernes
Arkivsaksnr.: 11/754

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

RIVING AV 2 BOLIGHUS, GARASJE OG FJØSBYGNING PÅ GNR. 21, BNR. 98,
107 OG 288 PÅ SISTRANDA

Forslag til vedtak:
Kostnaden på kr 497.500,- inkl. mva. med riving av boligene inkl. en garasje på gnr. 21,
bnr. 98 og 107 samt fjøset på gnr. 21, bnr. 288 på Sistranda finansieres ved bruk av
bevilgningen til prosjektet Sentrumsområde.
Vedlegg:
Kart i målestokk 1:1000
Saksopplysninger:
Kommunestyret vedtok 31.10.13 riving av boligene inkl. en garasje på eiendommene gnr. 21,
bnr. 98 og 107 samt riving av fjøset på eiendommen gnr. 21, bnr. 288.
Eiendommene ligger inntil kommunehuset.
Det er i kommunestyrets vedtak av 31.10.13 sagt at saken legges fram for ny behandling for
finansiering av rivingsarbeidet etter at anbud er innhentet.
Det ble foretatt en begrenset anbudskonkurranse der 3 foretak i anleggsbransjen ble
forespurt. 2 anbud kom inn, og det var fra Frøya Anleggsservice AS og KN Entreprenør AS.
Frøya Anleggsservice AS hadde den laveste prisen på kr 398.000,- ekskl. mva.. Det er fattet
administrativt vedtak om å inngå kontraktsforhandlinger med Frøya Anleggsservice AS.
Det kan opplyses at rivingskostnaden med bolighusene og garasjen er kr 272.000,-, og at
rivingskostnaden med fjøset er kr 126.000,-.
Vurdering:
Vi går inn kostnaden på til sammen kr 497.500 inkl. mva. med rivingsarbeidet finansieres
ved bruk av bevilgningen til prosjektet Sentrumsområde.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 10/1656

Arkiv: Q14

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret
SALG AV OVERFLØDIG VEGGRUNN PÅ FRØYA - KJØPEKONTRAKT
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner den fremlagt kjøpekontrakten fra Statens Vegvesen vedr.
overdragelse av to parseller på Hamarvik på henholdsvis 1.998,7 m2 og 4912 m2.
Kjøpesummen inklusive omkostninger på til sammen kr. 357.000,- dekkes ved bruk av
ubundet investeringsfond mot senere tilbakeføring ved salg av arealer fra de to parsellene.
Vedlegg:
Brev fra Statens Vegvesen, datert 08.11.2013
Forslag til kjøpekontrakt
Utsnitt av reguleringsplan som viser de to parsellene.
Oversiktskart.
Særutskrift fra møte i Formannskapet den 18.01.2011, sak 5/11
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Fra Statens Vegvesen fikk Frøya kommune henvendelse i 2011 om evt. kjøp av 2
«restarealer» på Hamarvik. Dette gjelder to parseller på henholdsvis 1,9 daa og 5 daa som
ligger langs vegen ned til Hamarvik Næringspark. Arealene er innløst av vegvesenet i
forbindelse med utbygging av Frøyatunellen og de ønsket å selge disse parsellene.
Formannskapet vedtok følgende i sak 5/11:
«Det vises til forespørsel fra Statens Vegvesen om interesse for kjøp av to parseller i
Hamarvik. Formannskapet er interessert i å overta disse parsellene og vedtar at det inngås
forhandlinger med Vegvesenet om en kontrakt for kjøp/overtakelse. Rådmannen gis fullmakt
til å fremforhandle en kontrakt og denne legges frem for formannskapet og kommunestyret til
godkjenning.»

Vurdering:
Det har i ettertid vært kontakt mellom kommunen og vegvesenet som nå har fremlagt et
forslag til kjøpekontrakt. Denne omfatter et kjøp av to parseller på henholdsvis 1998,7 m2
og 4912 m2. Kjøpesummen er på kr. 50,- pr. m2. Fradelingskostnader dekkes av vegvesenet,
mens tinglysing av skjøter bekostes av kommunen. Totalt vil dette medføre følgende
kostnader for kommunen:
Tomtepris
: kr. 345.535,Tinglysing av skjøter : kr. 10.720,Totalt
: kr. 356.255,Kvadratmeterprisen for arealet på kr. 50,- pr. m2 er ikke urimelig og er samme pris som
kommunen kjøpte areal i Nordhammervika. Begge arealene som omfattes av kjøpekontrakten
er i reguleringsplanen regulert til boligformål og dersom kommunen ikke kjøper arealet vil
det bli utlyst på det åpne marked.
I saksfremlegget fra 2011 ble det fra rådmannen sin side lagt vekt på at det alltid vil være av
interesse for kommunen å sikre seg arealer som ligger tett opp til andre utbyggingsområder. I
dette tilfelle vil det være naturlig å se på om området faktisk skal utnyttes til boligformål
eller om man skal utvide «buffersonen» mot Hamarvik Næringspark, slik at arealene ligger
som en grøntsone. For arealet på 1,9 daa har kommunen allerede mottatt henvendelse om
kjøp av deler av arealet som tilleggsareal til eksisterende boligbebyggelse.
Rådmannen vil tilrå at vedtaket i FSK fra januar 2011 følges opp med at kommunestyre
godkjenner den fremlagte kjøpekontrakten. Det foreslås at kjøpesummen inklusive
omkostninger dekkes ved bruk av ubundet investeringsfond mot tilbakeføring ved salg av
arealer fra de to parsellene.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 13/600

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

GNR 64 BNR 208 SØKNAD OM TILLEGGSTOMT TIL SJØHUSTOMT

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune selger tilleggstomt til Gnr. 64, bnr. 208 på totalt ca. 70 m2, til Kolbjørn
Harald Sæther, Stavanger. Det forutsettes at tilleggstomten sammenføyes med
hovedeiendommen.
Tomteprisen fastsettes til kr. 10.000,- og omkostningene ved eiendomsoverdragelsen deles
likt mellom kjøper og selger.

Vedlegg:
Søknad m/kart fra Kolbjørn Harald Sæther, Stavanger, datert 16.05.2013
Uttalelse fra Sula fiskarlag, datert 15.10.2013
Oversiktskart i målestokk 1:2000
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Kolbjørn Harald Sæther, Stavanger søker om tilleggstomt til sin sjøhuseiendom Gnr. 64, bnr.
208. Denne tomten er svært liten og sjøhuset ligger delvis inn på kommunens eiendom Gnr.
64, bnr. 1. Han søker nå om tilleggstomt mot vest på ca. 70 m2. Med dette tillegget vil den
vestre grense flukte med nabotomten.
Vurdering:
Sula fiskarlag har hatt saken til uttalelse og har ingen merknader. Området i
kommuneplanens arealdel er avsatt til sjøhustomter og utnyttelsen som er omsøkt, er derfor i
samsvar med plan. Tilleggstomten ligger på vestsiden(baksiden) av eksisterende sjøhus og
vil ikke legge beslag på ytterligere strandlinje utover dagens sjøhustomt.
Rådmannen tilrår derfor at søker får kjøpe tilleggstomt som omsøkt. Når det gjelder
prisfastsetting har det for tilleggstomter til fritidsbruk blitt fastsatt en kvadratmeterpris på

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

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 13/1217

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

SØKNAD OM NAUSTTOMT

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune selger sjøhustomt til Kirsti og Trond Thomsen i Stongsundet på Sula, som
omsøkt. Tomta begrenses til 150 m2
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen deles
likt mellom kjøper og selger. Dersom det ikke er igangsatt bygging på tomta innen 2 år etter
vedtak om salg skal tomta tilbakeføres til kommunen.

Vedlegg:
Søknad fra Kirsti og Trond Thomsen, Hegra m/vedlegg, datert 17.10.2013
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Kirsti og Trond Thomsen eier en fritidsbolig på Sula og søker nå om å få kjøpe nausttomt.
De søker om dispensasjon, men den tomta de nå har omsøkt ligger i et område som i
arealplanen er avsatt til naustområde.
Søknaden er oversendt Sula fiskarlag til uttalelse, men uttalelse er ennå ikke mottatt.
Imidlertid har administrasjonen vært i muntlig kontakt med leder av fiskarlaget og de har
ingen merknader og vil tilrå at søknaden imøtekommes. Det vil imidlertid bli oversendt
skriftlig godkjenning fra fiskarlaget.
Vurdering:
Kirsti og Trond Thomsen har over lengre tid vært i kontakt med kommunen om kjøp av
nausttomt. De tomter som tidligere har vært aktuelle har vært utenfor områder avsatt til naust
eller at tomtene har vært vanskelig å bebygge.
De søker nå om en tomt i Stongsundet og hvor arealbruken er avklart. Rådmannen vil derfor
tilrå at Thomsen får kjøpe tomta som de søker om. Tomteprisen for sjøhustomter er tidligere
fastsatt til kr. 20.000,- med tillegg av omkostninger. I og med at det er kommunen som

betaler halvparten av omkostningene må denne kostnaden legges til tomteprisen dersom
kommunen skal oppnå kr. 20.000,- i netto for selve tomta. Dette betyr at tomteprisen
fastsettes til kr. 30.000,- med tillegg av halve kostnaden for omkostninger ved
eiendomsoverdragelsen. Tomta avgrenses til 150 m2.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/54
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

ORDFØRERENS ORIENTERING

Forslag til vedtak:
Spørsmålene fra repr. Pål Terje Bekken vil bli besvart i møtet.

Vedlegg:
Spørsmål dat. 19.02.14

Arkiv:

Spørsmål til Ordfører.
1.
Hvordan er fremdriften og den økonomiske oversikten i forbindelse med forbedring
av havna på Dyrøya?
2.
I forbindelse med budsjett 2014 ble inne «Pleie og omsorg» vedtatt følgend:
- Avlastningsboliger for barn og unge, samt sosiale boliger, jfr boligplanens
prioriteringer: Vi ber om at administrasjonen utreder
finansieringsmuligheter gjennom husbanken, og legger frem en sak til
politisk behandling allerede i januar 2014»
Ser at det er skrevet om bygging av boligtilbud for «sosiale boliger», hva med
avlastningsbolig for barn og ungdom?

19.02.2014
Pål Terje Bekken

