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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.10.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte  03.10.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte  03.10.17 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 - brev til kommuner  
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/ Kommunestyret  

 

INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende intensjonsvedtak for investeringsbudsjettet for økonomiperioden 

2018 – 2021 

  2018 2019 2020 2021 

Sum investeringer 133 104 000 99 775 000 59 200 000 30 100 000 

Sum fond 16 000 000       

Sum lån 108 564 000 89 820 000 51 920 000 28 880 000 

Sum renter og avdrag 557 766 3 171 235 5 454 360 6 747 522 

 

 

Vedlegg: 

 

Investeringsskjema for investeringstiltakene unntatt VAR 

Investeringsskjema for VAR området 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannens forslag til investeringer for Frøya kommune i kommende planperiode er prioritert ut fra innspill 

fra kommunens virksomheter, og legger her frem et forslag i henhold til handlingsregel vedtatt i k-sak 105/17. 
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Rådmannen foreslår følgende investeringstiltak for økonomiperioden 2018 – 2021: 
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Rådmannen foreslår følgende investeringstiltak for VAR i økonomiperioden 2018 – 2021: 

 

 
 

Summert oversikt: 
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Vurdering: 

 

Rådmannen har foretatt prioriteringer i henhold til k-sak 105/17 for 2018, og foreslår et investeringsbudsjett på 

20,581 millioner kr unntatt selvkost og fond. Rådmannen foreslår bruk av fond i forbindelse morgendagens 

omsorg på 16 millioner, og 30 millioner for selvkostområder unntatt VAR. For VAR området foreslås en 

investeringstiltak på 67 millioner kr. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Investeringstiltakene er inklusive merverdiavgift, og låneopptaket vil derfor være fraregnet dette, og vil for 

2018 tiltak være på 108,564 millioner kr. 
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/ Kommunestyret  

 

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å flytte investeringsprosjekter med følgende finansiering fra regnskapsåret 2016 

til regnskapsåret 2017 

 

Finansiering Beløp 

Ubundne investeringsfond 99 321 096 

Momskompensasjon 17 523 398 

Ubundne kapitalfond – Helhetlig idrettspark 706 561 

Ubundne kapitalfond – Morgendagens omsorg 544 701 

Ubrukte lånemidler 614 546 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Nedenfor vises investeringsprosjekter som har vedtak fra 2013, 2014, 2015 og 2016, og som er aktivert i 

regnskapet, dvs. står som investeringsprosjekter som er under arbeid i regnskapet for Frøya kommune. Flere 

prosjekter er flerårige, dvs. at de pågår over flere budsjettår, eller at de er utsatt. Investeringsbudsjettet er 

vedtatt for ett år i gangen, slik at midler som er besluttet finansiert i et tidligere år, som skal benyttes i 

inneværende investeringsår, må ha et vedtak om å flyttes fra forrige budsjettår til inneværende budsjettår, dette 

gjøres som bakgrunn i god regnskapsskikk. 
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Vurdering: 

 

Rådmannen hår gått igjennom alle prosjektene og vurderer at følgende investeringsprosjekter er under arbeid 

og er videreført i 2017. 

 

 
 

Følgende investeringsprosjekter foreslår rådmannen en omdisponering på da prosjektene er sammenslått eller 

avsluttet, og blir kommentert hver for seg nedenfor. 
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Omdisponeringer 

I k-sak 196/16 ble sluttregnskapet for Nabeita oppvekstsenter behandlet, med et merforbruk på 9 877 479. Dette 

ble finansiert over investeringsregnskapet, og motregnet underforbruk på aktiverte prosjekter. 

 

Prosjektene 551358 liggekai Sistranda, 551306 Nordskag oppvekstsenter, 551351 opprusting Frøya 

kommunehus, 551392 ny GPS totalstasjon og 551304 renovering Sistranda skole er avsluttet og sluttsummen 

anbefales og motregnet merforbruket på Nabeita oppvekstsenter. Resterende sum (9 877 479 – 9 360 459) 

anbefales motregnet prosjekt 551337 boligfelt Dyrøy 

 

 
 

Prosjektet 551308 utstyr sykehjemmet anbefales overført til 2017, og sammenslåes med prosjekt 340003 nye 

senger sykehjemmet. 

 
 

I prosjekt 551337 boligfelt Dyrøy har kommunestyret vedtatt å legge ut reguleringsplanen med tilhørende 

bestemmelser ut for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og utbygging av området, jf. 

k-sak 5/17. 

 

Den norske kirke har meldt at arbeidet med en gravplass kan begynne da fylkeskommunens arkeologer har ikke 

noen innvendinger mot at Frøya kommune kan utvide Nordhamarvik gravplass. I tillegg er det meldt om behov 

for mer midler i forbindelse med Sletta Kirke (se vedlegg), pga. at gjenbruk av beslag på taket ikke ble mulig. 

Rådmannen anbefaler at dette prosjektet blir delt, der kr 120 000 blir lagt til 551383 utbedring av tak Sletta 

kirke, 517 020 kr til merforbruket i k-sak 196/16 Nabeita oppvekstsenter og resten til 551374 Nordhamarvik 

gravplass. 

 

 
 

I forbindelse med utbygging av boligfelt på Frøya har kommunen forpliktelser som må avsluttes. Dette er bl.a. 

lekeplasser på Beinskardet og bygging av vei og sti i Hammervolden byggefelt. Rådmannen anbefaler å sette av 

1 million til prosjekt «ferdigstillelse av byggefelt Beinskardet og Hammervolden». 

Prosjektene 551338 boligfelt Kverva og 551343 boligfelt Holahauan er det samme prosjektet, og anbefales 

sammenslått til 551343 boligfelt Holahauan. 

 
 

Prosjektene 551315 næringsareal og 551336 Skarpnestet næringspark er begge prosjekter mot næringsareal. 

Rådmannen anbefaler at disse slås sammen i 551315 næringsareal, og omdøpes til 551315 Prosjektering 

næringsareal for prosjektering av de næringsarealene som kommunestyret vedtar. 
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Prosjektet 551324 vassverkutbygging er flere investeringsprosjekter innen VAR området som er vedtatt før 

2014, og ble i overføringssaken for 2014 sammenslått. Dette er derfor en sum av rester etter flere prosjekter 

innen dette området. Etter det rådmannen erfarer så var dette vanlig praksis tidligere. Kommunen har 

imidlertid gjort om rutinene for slike prosjekter, og de ivaretas nå gjennom egne prosjekter og egne bevillinger. 

Rådmannen anbefaler at dette prosjektet avsluttes og motregnes låneopptaket for VAR området for 2017. 
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VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL KJØPE KYSTHAVEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å bruke rett til å kjøpe deler eller hele Kysthaven i h.h.t. punk 11.1 i 

leiekontrakt av 24.10.07 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.10.2017 sak 150/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Enstemmig. 
 

Formannskapets behandling i møte 03.10.17: 

 

Rådmann fratrer i diskusjonen i saken da Rådmannens ektemann sitter i styret av Frøy utvikling og 

derav blir rådmann inhabil 

 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Enstemmig. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

Leiekontrakt mellom Frøy utvikling AS og Frøya kommune om leie av Kysthaven – datert 24.10.07 

 

Saksopplysninger:   

 

Denne saken er en vurdering på om kommunen skal kjøpe bygget/deler av bygget Kysthaven 

 

Kontrakten sier følgende: 
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Rådmannen har innhentet overslag på hva dette til koste pr. januar 2017 

 

 

 

Areal: 

I henhold til brev av 16.06.10   2 914,3 m2 

-  Hjelpemiddelsentral  95,4 

-  Fellesandel teknisk    27,0  122,4 m2 

          + ambulanse                                     260,0 m2 

             Totalt areal det gjelder                3 052,0 m2 

 

Pris:    

Pr kvm pr 01.05.08         20 000 kr 

Korrigering mai 08 til mars 16    17,5 % 

Estimert mars 16 jan 17                 1,5 % 

Totalt korrigering                           19,0 % 

 

Dette gir da en estimert kjøpspris pr m2 på 23 800 kr 

 

Dette gir da en kjøpspris for begge etasjer på totalt kr 72 637 600 

 

Rådmannen har vært i kontakt med Eindomsmegler1 ved Eskil Wahl for å undersøke prisnivået på 

næringsareal på Frøya. De ga tilbakemelding på at det omsettes for lite areal til å vurdere en gjennomsnittspris 

for næringsareal på Frøya. De opplyste også om at det ikke finnes slik tall for Trøndelag (utenfor Trondheim). 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune betalte i 2016, 4.033.138 kr inklusive felleskostnader for leie av Kysthaven.  

Frøya kommune kan pr i dag forvente en rente på 1,54% hos kommunalbanken. 

 

Et serielån på 73 millioner kr over 30 år vil med en rente på 1,54%, 2% og 3% koste: 

Rente Årskostnad Renter Avdrag 

1,54% 3 557 656 1 124 223 2 433 383 

2% 3 893 463 1 460 030 2 433 383 

3% 4 623 478 2 190 045 2 433 383 

 

Et kjøp av kysthaven vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt slik rentesituasjonen er i dag. Vi kan imidlertid ikke 

forvente at renten blir like lav i hele 30 årsperioden. Norges Banks renteprognose mener det er stor 

sannsynlighet at styringsrenten som pr i dag er på 0,5% vil være mellom 0,37% og 1,29% i 2020. Slik 

rådmannen vurderer saken vil det være større mulighet for økning av renten enn det er for synkende rente, og 

en økning på 1% - 2% økning i perioden vil være meget sannsynlig. 

 

Rådmannen har en sak om handlingsregel til behandling i kommunestyret 28.09.17. Et forslag om å kjøpe 

Kysthaven vil være i strid med denne handlingsregelen, dersom denne blir vedtatt. 
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Gjeldssituasjonen for Frøya kommune er stor, pr 2.tertial 2017 er langsiktig gjeld på 790 millioner kr. 

Rådmannen innser også at gjeldsgraden vil øke som en følge av utbygningen av «morgendagens omsorg», og 

ønsker derfor ikke å anbefale at gjeldsgraden økes ytterlige som en følge av et eventuelt kjøp av Kysthaven. 

 

I forbindelse med prosjektet «morgendagens omsorg» kan det være formålstjenlig av kommunen å flytte deler 

av/ og - eller alle tjenester som i dag har kontor i Kysthaven til nye lokaler nærliggende et nytt helsehus.  

 

Rådmannen har derfor undersøkt med Helge Gåsø som eier Frøy utvikling AS om muligheten for framleie av 

det arealet kommunen benytter i dag, hvis kommunen ikke lenger vil benytte seg av hele arealene, og fikk 

positive signaler på dette. 

 

Ut ifra en helhetlig vurdering anbefaler derfor rådmannen å ikke hevde kjøp av Kysthaven. 

 

Rådmannen vil legge frem en egen sak der det belyses og drøftes hvilke tjenester kommunen skal ha i 

Kysthaven vs. hvilke tjenester som skal være i nytt helsehus.  
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UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER HALLAREN OG NESSET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gjennomfører en mulighetsstudie med tanke på utvikling og utvidelse av Hallaren og Nesset 

næringsområder. Mulighetsstudien skal inneholde en kalkyle på kostnad for ferdig opparbeidet 

næringsareal (pr/m2) samt en intensjonsavtale om tomteerverv med grunneiere. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.09.2017 sak 135/17 

 

Vedtak: 

 

Frøya formannskap gir rådmannen i oppdrag å gå videre med realisering av Skarpneset 

industriområde. Trinnvis utbygging vurderes. Kostnader i forbindelse med grunnerverv og realisering 

vil fremmes i egen sak.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 127/17 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til befaring er utført. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I formannskapets møte 05.09.2017 ble det vedtatt å gå videre med realisering av Skarpneset industriområde. 

Trinnvis utbygging skal vurderes der kostnader for tomteerverv og realisering fremmes i egen sak. På samme 

møte var formannskap og rådmann på befaring for å se på flere av de områder som er satt av til næring, enten 

gjennom arealplaner, eller gjennom egen regulering. På denne befaring samt under behandling av sak 135/17 

«Næringsarealer» ble det avdekket en del potensielle næringsareal for mindre utbyggere, > 10 mål.  

 

De områdene som ble besøkt under befaring er i større eller mindre grad ledige for nye formål, og 

spesielt interessante områder finnes på Uttian, Nesset, Bonenget/Leirvika, Hallaren og Flatval. I 
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påfølgende diskusjon etter befaring oppfattes at det er spesielt utvidelse av Nesset næringspark (mot 

nord) og Hallaren som blir trukket frem som interessante områder for videre utvikling av næringsareal. 

 

For Hallaren er det beliggenhet i forhold til sjø, topografi med ikke for bratte skråninger, samt at deler 

av området allerede er opparbeidet for industriformål. Området er avsatt til næringsformål i gjeldende 

kommuneplans arealdel med ca. 10 mål. Potensialet ved utvidelse er ca. 30 mål totalt opparbeidet areal 

inkludert interne veier. En eventuell utvidelse vil være i område avsatt for LNF – formål. Både for 

utnyttelse av eksisterende areal og ved utvidelse må området detaljreguleres.  

 
Bilde 1 Hallaren: Utvidelsesmulighet innenfor rød strek 

 

Når det gjelder utvidelse av Nesset næringspark så er det kun mot nord dette er mulig. Formålet næring 

er gitt gjennom en reguleringsplan for området og det er ca. 17 mål ikke realisert areal innenfor 

formålsgrensen, men mye av dette arealet er sannsynligvis ikke realiserbart på grunn av topografi. 

Potensialet for utvidelse gjennom regulering gir en økning på ca. 13 mål. En eventuell utvidelse vil i så 

fall være i områder avsatt for LNF og naust. En utvidelse må skje gjennom utvidelse av eksisterende 

reguleringsplan. 

 

 
Bilde 2 Nesset: utvidelsesmulighet innenfor rødt område 

Potensialet for utnyttelse uten utvidelse for de to nevnte områder er antatt knapt 20 mål, med stor positiv 

massebalanse, da det ikke vil skje utfylling i sjø, men kun utsprenging av fjell. Ved en utvidelse av begge 

arealene vil potensialet være minimum 50 mål bebyggbart areal og store deler av dette arealet vil ha sjølinje.  
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Et forprosjekt for disse to områdene, både utnyttelse av område allerede avsatt i planer og en utvidelse, vil 

definere kostnader for ferdig utbygd areal (pris/m2) inkludert regulering og tomteerverv. I dette ligger at det må 

gjennomføres samtaler og inngås intensjonsavtaler med de enkelte grunneiere. 

 

Vurdering: 

 

For utvidelse av både Nesset og Hallaren så må det gjøres avklaringer med tanke på regulering av områder i 

strid med gjeldende plan. Dette må skje i dialog med fylkesmannen og andre sektormyndigheter. For begge 

områdene vil det være utfordrende å finne gode løsninger for avkjøring.  

 

En utbygging innenfor allerede avsatte områder i plan vil dekke antatt etterspørsel etter næringsarealer i 2018, 

men det vil sannsynligvis være lite arealreserver.  

 

Kostnadsmessig vil det bli høyere kostnad/m2 hvis kommunen velger å gå for utbygging innenfor 

formålsgrensene. Store kostnader vil tilkomme for bortkjøring av stein etter uttak. Ved å velge en utvidelse av 

områdene gjennom regulering vil stein kunne benyttes for utfylling i sjø uten transportkostnader og dette vil gi 

et ønsket næringsareal-reserve for mindre virksomheter de kommende år. For å ha god forutsigbarhet med 

tanke på videresalg til næringsaktører og selvkostprinsippet vil det være nødvendig å gjennomføre forprosjekt 

med kvalitetssikret kalkyle. Når det gjelder kostnader for regulering så vil denne være noe høyere totalt sett ved 

en utvidelse av områdene, men fordeles denne pr m2 vil reguleringskostnaden være redusert i forhold til 

utbygging av et mindre område.  

 

Det vil være viktig at vedtaket knyttet til rådmannens vurdering avspeiler hvor stor arealreserve det er ønskelig 

å ha med tanke på å dra til seg ny næringsaktivitet, samt ha reserver klar for bedrifter som ønsker å utvide sin 

virksomhet på Frøya. Rådmannen har dialog med mulige aktører, både på Halleren og på Nesset, der 

virksomheter ser på mulighet for utvidelse av sin allerede etablerte virksomhet på Frøya. 

 

Når det gjelder næringsarealer forbeholdt større næringsaktører så forholder rådmannen seg til de vedtak som 

er fattet for utnyttelse av Skarpneset industriområde. I dette ligger at rådmannen gjennomfører samtaler med 

grunneiere, samt ser på mulighet for trinnvis utbygging. 

 

Forhold til overordna planverk: 

KPA, reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Forprosjekt finansieres ved prosjekt 551315 Prosjektering næringsareal, som behandles i Budsjettjustering for 

investeringsbudsjettet for 2017 (17/2510). 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 
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TOMTEERVERV I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN NORDHAMMERVIKA 

INDUSTRIOMRÅDE DEL 2  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å stanse videre arbeid med utvikling og regulering av område N1 i 

Nordhammervika for industriformål.  

 

Rådmannen gis i oppgave å se på om det er mulig å gjennomføre en vurdering av arealfomål 

for denne del av Nordhammervika gjennom det pågående arbeidet med kommunedelplan 

for Sistranda. N1 avsettes til formål LNF, som i nåværende plan, og hele eller deler av N2 

avsettes til boligformål. 

 

Videre må det gjennomføres forhandling med kontraktspartner vedrørende terminering av 

kontrakter knyttet til regulering. 
 

Vedlegg: 

 

Kart Nordhammervika N1 og N2 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Prosjektet knyttet til oppstart av reguleringsplanarbeidet i Nordhammervika del 2, N1 og N2, er tidligere 

behandlet i følgende politiske utvalg: 

- Kommunestyret, 29.03.2017, sak 39/17 

- Formannskapet, 15.06.2017, sak 112/17 

- Formannskapet, 05.09.2017, sak 136/17 

 

Utover dette har saken vært en del av rådmannens orientering i formannskapet 27.06.2017, 22.08.2017 og 

03.10.2017. 

Det er totalt sett avsatt 2.300.000,- til arbeidet med regulering av nytt industriområde i Nordhammervika. Pr 

01.08.2017 er det forbrukt ca. 350.000,- 

 

Arbeidet med forprosjekt og regulering av N1 og N2 i Nordhammervika ble påbegynt i mai 2017. Det ble 

relativt tidlig tatt kontakt med grunneiere og det er p.t. avholdt to grunneiermøter og ett nabomøte i forbindelse 

med prosessen. Møtene med naboer og grunneiere har avdekket stor motstand mot salg av eiendommene, 

spesielt felt N2, men også for felt N1 er det betydelig vegring mot salg til næringsformål. I 2. møte med 

grunneiere ble det presentert en skisse av alternativt utbyggingsareal, noe som representanter for sameiet også 

avviste. 
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Med bakgrunn i de to første møtene, 7. juni med grunneiere og 21. juni med naboer, var signalene så tydelige 

med tanke på tomteervervsituasjonen, at teknisk sjef som prosjektleder valgte å fryse prosjektet for å ikke påføre 

for store omkostninger, hvis det på et senere tidspunkt skulle bli nødvendig å gjennomføre ekspropriasjon. 

Under rådmannens orientering 27.06.2017 ble formannskapet orientert om status i prosjektet. Saken var ble 

behandlet i formannskapets møte 05.09.2017, med følgende vedtak: 

 

 
 

Grunneiere ble invitert til møte i kommunehuset 27.09.2017 kl 18.00. To av grunneierne 

varslet på telefon at de ikke kunne møte, men at svaret vedrørende salg fremdeles var negativt. 

En grunneier møtte på møtet og bekreftet at det fortsatt ikke er ønskelig å gå videre med salg 

av eiendom, til tross for at N2 ble tatt ut av reguleringsarbeidet. Resterende grunneiere 

responderte ikke på invitasjonen. 

 

Vurdering:  

 

Siden oppstart av prosjektet og første kontakt med grunneiere har det vært tydelige signaler og til 

dels klar tilbakemelding om at det ikke er interessant å selge områdene N1 og N2 til industriformål. 

Det er like klare tilbakemeldinger om at hvis det skal bygges ut i N2 så skal dette være til 

boligformål. Det er gjennomført tre møter med grunneiere der det i andre møte møte ble presentert 

en mindre utbygging av N1, uten å ta masser eller bygge ut N2. En slik foreslått løsning førte ikke 

frem med tanke kommunens mulighet for å erverve området. I tredje møte ble formannskapets 

vedtak presentert uten at dette førte til endring av grunneiernes standpunkt. 

 

Med bakgrunn i gjennomførte samtaler og møter med grunneiere vurderer rådmannen at eneste 

mulighet for å sikre eiendommen for område N1, vil være gjennom ekspropriasjon.  

Forholdet rundt ekspropriasjon ble belyst som en del av rådmannens orientering for formannskapet 

22.08.2017. Ekspropriasjonsprosesser er tid og ressurskrevende prosesser og vil være en belastning 

for alle involverte parter. Det er ingen særlige tradisjoner for å gjennomføre slike prosesser i Frøya 

kommune og erverv av eiendom gjennom ekspropriering vil gjennom en samlet vurdering generelt 

sett være lite ønskelig.  

 

Rådmannens vurdering er at ekspropriasjon av eiendom ikke gjennomføres for utbygging av 

industriområde N1 i Nordhammervika. Utbyggingen er av en slik karakter, beliggenhet og størrelse 

at en ekspropriasjonsprosess vil være for krevende, både med tanke på tid, kostnad og hensynet til 

beboere og grunneiere. Alt videre arbeid knyttet til regulering og utvikling av Nordhammervika N1 

avsluttes og det gjennomføres samtaler med involverte rådgivere med tanke på å avdekke om en 

avslutning vil få økonomiske konsekvenser vedrørende terminering av kontrakter.  

 
 

Forhold til overordna planverk: 

På nåværende forslag til delplan for Sistranda er N1 avsatt for næringsområde. Hvis formannskapet 

velger å følge rådmannens vurdering og forslag til vedtak så må det i det videre arbeidet med 

delplanen vurderes om område N1 får annet formål og det må videre vurderes om N2 skal avsettes 

til boliger etter ønske fra beboere og grunneiere 
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Økonomiske konsekvenser: 

Det er bevilget 2.300.000,- for prosjektet med regulering av N1 og N2 i Nordhammervika. Pr 

01.08.2017 er det forbrukt ca. 350.000,-. Det er p.t. ikke gjennomført samtaler med involverte 

rådgivingsselskaper om det vil komme erstatningskrav knyttet til terminering av kontrakter. Disse 

samtalene gjennomføres eventuelt etter vedtak i formannskapet 17.10.2017. 
 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.10.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2657 

Sak nr: 

168/17 

Saksbehandler: 

Jomar Finseth 

Arkivkode: 

140 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

168/17 Formannskapet 17.10.2017 

 

SENTRUMSPLAN SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen gis i oppdrag å igangsette et forprosjekt med mål å definere rammer og medvirkning for 

sentrumsplan, Sistranda. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en avtale med konsulent som skal 

gjennomføre forprosjektet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmann ønsker å gå i gang med en nærmere regulering av sentrumsområde Sistranda, i form av en 

områderegulering. 

 

Sistranda sentrum har de siste årene gjennomgått en stor forandring med blant annet etablering av Blått 

kompetansesenter, Kultur- og kompetansesenter, Frøya storhall, Kysthaven og Hotell Frøya. I tillegg har det 

vært, og er igangsatt, en rekke andre mindre prosjekter innenfor sentrumskjernen. Den økende aktiviteten 

innenfor sentrumsområde, har gjort at det er behov for kommunen og nærmere kunne se på de ulike 

sentrumsområdene samlet i en detaljert plan. Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til hva sentrum skal være, 

brukes til og en sammenhengende infrastruktur. Særlig har behovet for en nærmere avklaring og 

detaljprosjektering tilknyttet kommunal infrastruktur gjort seg gjeldende gjennom arbeid med 

kommunedelplanen for Sistranda. Sentrum har har idag en lite sammenhengende, dimensjonert og utbygd vei- 

og fortausstruktur, noe som kan løses gjennom områdereguleringen. Områdereguleringen vil danne rammeverk 

for videre regulering/utbygging av de forskjellige delområdene innenfor planen og skal følge opp områdene 

avsatt kommunedelplanen for Sistranda. Sentrumsplanen skal bygge videre på det arbeidet som allerede er gjort 

i kommunedelplanen. 

 

Gjennom prosjektering og arbeid med sentrumsplan vil det bli utarbeidet detaljert vann- og avløpsplan for 

sentrumskjernen og randsonene til Sistranda. Situasjonen er i dag til en viss grad noe uoversiktlig, med tanke 

på infrastruktur til vann- og avløp. Det er behov for å kartfeste og påvise rørføringer, gjøre beregninger på 

kapasitet, samt innarbeide rekkefølgebestemmelser for delområder hvor det er behov for utbedringer før en 

eventuelt utbygging. Vann- og avløp og trafikkavvikling vil være en viktig del av arbeidet med sentrumsplanen. 

Prosjektering vil omfatte kapasitet på teknisk infrastruktur, beskrive framtidige behov, definere 

rekkefølgebestemmelser og avklare prioriteringsrekkefølge(r). 

 

Vurdering: 

Formål: 

Overordnede målsetninger for en sentrumsplan gjennom områderegulering vil være: 

 Styrke sentrum som samlings og handelssted. 

 Tilrettelegging og utvikling av sentrumsnære boligområder, samt i større grad differensiere 

hvilken type bebyggelse man ønsker innenfor de ulike delområdene. 
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 Få en oppdatert sentrumsplan som opphever en del av de eldre reguleringsplanene som ligger i 

sentrum i dag. Viktig for å få oppdatert planverk ift. utviklingen som har skjedd de siste årene, og 

ift. kravene i gjeldende Pbl og kartforskrift. 

 Detaljregulere infrastruktur, da særlig bilvei, fortau og parkering innenfor sentrumsområde for å 

styre trafikkavvikling. Består i dag av ulike reguleringsplaner uten klar sammenheng eller med 

tilfredsstillende kvalitet og god standard. 

 Avklare prinsipper for arkitektonisk uttrykk og høyde i sentrum. 

 Vurdere fortettingspotensialet i planen. 

 Sikre grønne strukturer, herunder arealer til uteopphold, lek mm. 

 

Dersom sentrum også i framtiden skal være attraktiv som handelsområde, arbeidsplass, møtested, 

aktivitetsarena mm, er det viktig at en sentrumsplan møter dagens og framtidens behov knyttet opp mot bruk og 

utvikling. 

 

Detaljeringsgrad vil være viktig. Sentrumsplanen vil formelt utformes som en områderegulering, selv om store 

deler av den får et relativt høyt detaljeringsnivå. Bakgrunnen for å ha høy en detaljeringsgrad, er at kommunen 

ønsker å gå direkte fra plan til byggesak der dette er hensiktsmessig. Likevel kan det være områder som ikke er 

mulig å detaljere tilstrekkelig på nåværende tidspunkt, og det må da kreves egen detaljregulering for slike 

områder. Områdereguleringen vil imidlertid si noe om veiløsninger, adkomst, formål med mer, slik at 

nødvendige, overordnede føringer er på plass. 

 

Bakgrunn for saken: 

Frøya kommune opplever en stor befolkningsvekst og område på Sistranda har opplevd, og vil oppleve, en stor 

tilflytning. For å møte veksten må sentrumskvaliteter og gode løsninger sikres for Sistranda.  

 

Sistranda er i dag også et nærings, handels og transportknutepunkt. Dette gjør at det er behov for en 

tilrettelegging med en funksjonsblanding som gir rom for næringsutvikling, gode bomiljøer samt attraktive 

fellesfunksjoner og møteplasser. Utgangspunkt for planarbeidet bør være et sentrum med et mangfold av 

funksjoner. 

 

Frøya kommune er i sluttfase med kommunedelplanen for Sistranda. Under dette arbeidet har det vært behov 

for og nærmere kunne definere hva sentrum er, skal være og hva man ønsker det skal være i en mer detaljert 

plan. Problemstillinger kan være:  

 Hvordan skape attraktive møteplasser  

 Hvordan få til samspill med eksisterende bebyggelse når det gjelder høyder, form, avstand, farge 

og materialbruk  

 Sikre godt tilbud for myke trafikanter 

 Sikre effektive og miljøvennlige fellesløsninger for parkering, energiforsyning, renovasjon og 

overvannshåndtering 

 Tilstrekkelig areal for tilgjengelige grøntanlegg, torg, uteoppholdsarealer og lekeplasser 

 Universell utforming i bygg og utearealer 

 Minst mulig støybelastning og forurensning 

 

Det er i dag muligheter for en mere utstrakt boligbygging og fortetning i sentrumsområde. Samtidig er det også 

ønskelig å skape en funksjonsblanding mellom næring og bolig i samme bygg slik at man får et mer levende 

sentrum også etter stengetid. Det ønskelig å få til en større og mer detaljert differensiering med tanke på hva 

man ønsker av utbygging i ulike delområder. Dette særlig med tanke funksjon, høyde, utnyttelsesgrad, uttrykk 

osv.  

 

Infrastruktur i sentrumsområde er i dag utfordrende. Det mangler fortau/gang- og sykkelveier, og det er en del 

smale og underdimensjonerte veier. Det er også i for liten grad offentlig eide veier, da mange ligger på privat 

grunn eller eies av veilag. Foruten infrastrukturen oppe på bakken, så er det også utfordringer knyttet til den 

under bakken i form av vann- og avløp. Her er det behov for kartlegging av rørtraseer og dimensjonering av 

vann- og avløpsanlegg for fremtiden.  

 

Innhold: 
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Planavgrensning: Det er ikke avgjort hvordan planområde vil være i utstrekning. Det må kartlegges hva som 

skal defineres som sentrumskjerne og relevante randsoner. Forprosjektet definer et forslag til geografisk 

avgrensning, som legges frem for politisk behandling. 

 

Valg av plantype: Hovedtrekkene i den langsiktige arealbruken skal fremgå av Kommunedelplanen for 

Sistranda. Hensikten med områdereguleringen er å utarbeide en mer detaljert plan for avklaringer rundt blant 

annet utbyggingsmønster, utnytting, grøntområder, kulturminner, teknisk og sosial infrastruktur. En 

områderegulering vil gi et detaljert rammeverk hvor infrastruktur for eksempel er detaljregulert innenfor et 

større område, og hvor det mulig å gå rett på byggesak. Områdereguleringer brukes gjerne på større områder 

hvor det er behov for å fastsette et mer detaljert rammeverk for et gitt område. Områderegulering er ment å 

være kommunenes planredskap for mer detaljerte og differensierte, (enn i kommunedelplanen) områdevis 

avklaringer av arealbruken. Det er gjennom områderegulering også mulighet å angi krav om detaljregulering.  

 

Utredninger og prosjektering: Det foreligger i dag noen utredninger og prosjekter det går an å bygge videre på 

fra tidligere planarbeid. CUBUS utarbeidet i fjor en mulighetsstudie for Sistranda blant annet. Videre 

utredninger må ses på i en videre prosess, men det vil være naturlig å utarbeide blant annet trafikkanalyser, 

estetisk veileder, tettstedsanalyse, mulighetsstudie mm.  

 

Oppheving og videreføring av detaljreguleringsplaner: I planprosessen skal det tas stilling til hvilke 

eksisterende detaljreguleringsplaner som skal fortsette å gjelde etter at revidert sentrumsplan er vedtatt, og 

hvilke som skal oppheves. Det er i dag flere eldre detaljreguleringsplaner i sentrum med ulik overlapping. Det 

er også gitt dispensasjoner i ulike områder av sentrum, noe som gjør at det vanskelig å holde en rød tråd 

gjennom sentrum som helhet. Infrastruktur trenger en gjennomgang og det vil være aktuelt å se på 

gatebruksplan(er).    

Vann og avløpsplan: Det er aktuelt å utarbeide en vann- og avløpsplan for sentrum, da det i dag er en liten 

oversiktlig situasjon med tanke på rørføringer og kapasitet. VA- plan vil legge føringer/begrensninger for ulike 

områder og danne basis for rekkefølgebestemmelser. Det må også sees på overvannshåndtering, eksisterende 

bekker og vassdrag, fjernvarme mm. 

 

Kommunale, regionale og nasjonale retningslinjer/planer: Frøya kommune har blant annet følgende øvrige 

planer og dokumenter som er relevante, og vil kunne få betydning for planarbeidet på ulikt vis. Det foreligger 

også regionale og nasjonale retningslinjer. 

 Kommuneplanens arealdel av 26.05.11, plankart, bestemmelser og retningslinjer 

 Kommuneplanens samfunnsdel av 18.06.17 

 Kommunedelplan for Sistranda (under utarbeidelse) 

 Kommunedelplan for Sistranda (25.06.09) 

 Strategisk Næringsplan av 11.12.14 

 Energi- og klimaplan (2010- 2020) 

 Trafikksikkerhetsplan (2016- 2020) 

 Kulturplan av 28.08.14 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) 

 Styrking av barn og unges interesser (RPR) 

 Vernede vassdrag (RPR) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (SPR) 

 Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig stopp i etablering av kjøpesentra utenfor sentrale deler 

av byer og tettsteder 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Nasjonal landbrukspolitikk 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Regional strategi for arealbruk Sør- Trøndelag 2014-2024 

 Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag 

 Regional plan for kulturminner 2013-2017 

 Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag 

 Universell utforming (Nasjonale forventninger, Rundskriv T-5/99B, diskrimineringsloven, mf.) 

 

Kommunale målsetninger:  

Kommuneplanens samfunnsdel  
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 Utvikle havebyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging. 

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier. 

 

Kommunedelplan for Sistranda 

 Et attraktivt kommunesenter med varierte tilbud. 

 Det skal tilrettelegges for økt folketall, økte handelstall, flere ulike typer arbeidsplasser og økt 

nærings-investering 

 

Planprosess: 

Rådmann ser for seg utarbeidelse av en områderegulering slik at man får landet en relativt detaljert plan, hvor 

det særlig i forbindelse med infrastruktur kan gås rett på byggesak. Forslag til fremdrift: 

 Forprosjekt 

 Utarbeidelse av planprogram 

 Offentlig ettersyn av planprogram 

 Planforslag med KU (deler er allerede vurdert gjennom KU i kommunedelplan) 

 Offentlig ettersyn av planforslag 

 Vedtak av plan i kommunestyret 

 

For å sikre en god prosess og involvering er det viktig at både næringsliv, innbyggere, skole og andre 

interessenter involveres og får bidra med tanker og innspill. Grad av medvirkning og virkemidler må avtales i 

videre prosess. Prosess og framdrift vil avtales nærmere med plankonsulent. 

 

Forslag til videre planarbeid. 

Forlag til tema i Konsekvensutredning og planbeskrivelse. Tema ikke bindende, men er vurdert på nåværende 

tidspunkt som mest aktuelt.  

 

Tema KU Planbeskrivelse 

Grøntområder og lekeplasser Tettsted- og stedsutvikling 

Kulturminner og verneverdige bygg Byggeskikk og estetikk 

Landskapsbilde/høyhus Forholdet til eksisterende næringsliv 

  Klimatilpasning/klimaendringer 

  ROS 

  Sosial infrastruktur 

  Teknisk infrastruktur 

  Trafikkforhold, herunder også myke trafikanter 

  Universell utforming 

 

Rådmannen vurderer at en fremsynt sentrumsplan blir et viktig administrativt og politisk verktøy for å kunne 

styre utviklingen av Sistranda de neste tiårene. Områdereguleringen vil legge premisser for teknisk 

infrastruktur og trafikkavvikling, gjennom detaljert planlegging av bolig, næring og etablering av 

sentrumsformål. Noe av det som løses gjennom sentrumsplanen kunne vært løst gjennom kommunedelplanen 

for Sistranda, men rådmannen vurderer at sentrumsplanen må etableres som en områderegulering, noe som gir 

større mulighet for økt detaljeringsgrad. Planens omfang og avgrensning og legges gjennom et forprosjekt, der 

rapporten legges frem for politisk behandling i formannskapet. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Sistranda 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forprosjekt finansieres ved omdefinering av følgende prosjekt: 

551317 Infrastruktur sentrumsområde. Saldo pr 1.10.2017  1.110.233,- 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Prosjektet annonseres innfor kommunens rammeavtaler og det er ikke innhentet kostnadsoverslag. Det 

forutsettes at kostnad for rapport fra forprosjekt ikke overstiger 1.1 MNOK 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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Sak nr: 
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Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

169/17 Formannskapet 17.10.2017 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRUSING AV YTRE BREMNESVEIEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden om tilskudd til grusing av Ytre Bremnes vei avslås da Frøya kommune ikke har etablerte 

tilskuddsordninger for vedlikehold av private veier 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad i brev av 02.06.17 

Kart i målestokk 1:2000 

 

Saksopplysninger:   

 

Odd Storvik søker på vegne av beboerne i Ytre Bremnes om tilskudd til grusing av Ytre Bremnes vei.   

 

Den private veien opplyses å være 474 meter lang og 3 meter bred.  Søknaden begrunnes med at det er kostbart 

for pensjonister med en slik vei.  Det vises til at veien må være fremkommelig for beboerne, post og sykepleiere 

da det heter at pensjonister skal bo hjemme lengst mulig.  Videre vises det til at kommunen ut fra overskudd i 

2016 har økonomi for en liten post i budsjettet til grusing av private veier. 

Søknaden er vedlagt innkallingen. 

 

Søkeren ble tilskrevet av oss 03.08.17 og meddelt at søknaden ikke kan innvilges da det ikke er tilskuddsmidler 

til slike formål. 

 

Søkeren har meldt tilbake at han vil ha en politisk vurdering og behandling.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer at ved manglende tilskuddsordninger til veivedlikehold av private veier kan en søknad 

ikke imøtekommes. Et eventuelt kommunalt tilskudd til vedlikehold av private veier er å regne som en 

prinsipiell avgjørelse med stor sannsynlighet for presedens i lignende saker. Det vil være nødvendig å avklare 

tilskuddsordninger generelt før tilskudd kan gis til enkelte veistrekninger 

 

 



Saknr: 170/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.10.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2280 

Sak nr: 

170/17 

Saksbehandler: 

Jan Otto Fredagsvik 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 
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170/17 Formannskapet 17.10.2017 

 

STØTTE TIL RENOVERING AV TAK TRØNDELAG KYSTHISTORISKE MUSEUM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr. 60.000,00 til renovering av tak Trøndelag Kysthistoriske 

Museum. 

2. Bevilgningen dekkes over reserverte tilleggsbevilninger, gjenstående etter vedtak: 52.000,-

. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til søknad fra Egil jr AS -  datert 27.08.17 -  om støtte til renovering av taket i bygningen som 

i dag huser Trøndelag Kysthistoriske Museum.  Søker mener det ble lovt støtte av representanter fra 

Frøya kommune i flere møter ifb med etableringen av museet på Mausund. 

Trøndelag Kysthistoriske Museum stiftet 27.03.16 og kom i drift i løpet av 2016. Det har allerede 

rukket å bli en suksess. Museet er svært godt besøkt, og museet har bl.a. inngått partnerskapsavtale med 

Mausund Oppvekstsenter i den hensikt å gi barna/elevene innsikt i kystkulturen og styrke deres identitet 

knyttet til denne. 

I forbindelse med båtmotorsamlingen gjorde kommunestyre 23.06.16 følgende vedtak i sak 102/16, pkt 

2, 3 og 4: 

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det 

tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars K. 

Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i 

forhandlingene om en endelig avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet. 

3. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og 

klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65. 000 går til 

allerede utførte reparasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra midler avsatt til tiltak i øyrekka, grønne 

konsesjoner. 
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4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første 

omgang for en periode på 5 År. Avtalt leiesum for 2016 tas fra Res. Tilleggsbevilgninger, mens leie 

for kommende år legges inn i budsjett og handlingsplan 2017-2020. En leiesum bør være en symbolsk 

sum i og med at kostnader til oppussing av lokalene bekostes delvis av Frøya kommune. 

Det ble av forskjellige årsaker ingen avtale om plassering av motorer på Mausund. Vedtakets punkt 2 

var betinget av slik avtale og ble derfor ikke effektuert. 

Senere søkte museet om midler for å gjøre endringer og utbedringer i lokalene de leier av Egil Junior 

AS. De nevner blant annet ny oppgang for bevegelseshemmede og nødutgang i andre etasje, og 

oppgradering av wc i første etasje. 

Denne søknaden ble behandlet 18.04.17 i Formannskapet, hovedutvalg for kultur med følgende vedtak, 

sak 58/17: 

1. Søknad om tilskudd innvilges. Søknadsbeløp kr. 65.982,00 tas fra reserverte 

tilleggsbevilgninger.  

2. Trøndelag Kysthistoriske museum forplikter seg til å rapportere sine besøkstall slik at de blir 

med i beregningen av norsk kulturindeks. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen er imponert av hva de har fått til på Mausund gjennom etableringen av Trøndelag 

Kysthistoriske museum. Rådmannen er ikke like stolt over kommunens involvering i prosessen forut for 

etableringen, og presiserer at det er rådmannens ansvar. Det medfører riktighet at flere fra 

administrasjonen var på besøk på Mausund i planleggingsfasen og etter at arbeidet med tilpasning av 

lokalene var satt i gang. Og det medfører riktighet at det også var samtaler med Egil Berge, som hadde 

satt i gang renovering av lokalitetene. Det er ingen tvil om at representanter for kommunen uttalte seg 

positivt om det som var på gang, men ingen kan bekrefte at det ble inngått noen løfter om støtte til 

renoveringen. Det hadde heller ingen involverte fra administrasjonen i prosessen mandat til. Og det er 

her rådmannen tar selvkritikk: Det er viktig at representanter for kommunen presiserer egen rolle i slike 

sammenhenger, og at den andre part gjøres oppmerksom på at eventuelle bevilgninger må legges fram 

for politisk behandling. 

Rådmannen finner det riktig – selv om det ikke kan legges fram skriftlig at det ble gitt lovnader – delvis 

å imøtekomme søknaden fra Egil Jr om støtte til renoveringen.  Det er en forholdsvis liten del av den 

totale investeringen, men så er det også slik at renoveringen av bygget likevel var påkrevd og bygget 

ikke bare huser museet. Gjennom dette vedtaket har kommunen bidratt totalt med 125.972,00 hva angår 

museet på Mausund. 

 



Saknr: 171/17 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.10.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2531 

Sak nr: 

171/17 

Saksbehandler: 

Jan Otto Fredagsvik 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

171/17 Formannskapet 17.10.2017 

 

FERGE AURE-HITRA - SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG FRA EIERKOMMUNENE I 

MINOFAS AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr. 50.000 til ferjeselskapet Minofas AS – under forutsetning av 

at de andre eierkommunene bidrar med samme beløp. 

2. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, konto 

14.901.1100.325. Ny saldo: 2.000,-. 

 

Vedlegg: 

 

Ferge Aure-Hitra-faktaark 

Minofas-søknad Frøya kommune 
 

Saksopplysninger:  

  

Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert ferjeforbindelse mellom Laksåvik på Hitra og 

Kjørsvikbugen i Aure. Frøya kommune har vært involvert i arbeidet og dannet i 2009 sammen med 

Aure, Smøla, Hitra, Kristiansund og Hemne ferjeselskapet Midt-Norsk ferjeallianse  AS (MINOFAS 

AS).  Alliansen ønsket å være pådrivere i arbeidet med å styrke kystregionens attraktivitet innen 

næringsutvikling og bosetting, med vekt på bl.a. næringer som energi, havbruk og reiseliv. 

Det ble et slags gjennombrudd da Stortingets kommunalkomite i en enstemmig merknad til 

kommuneproposisjonen 2018 12.juni 2017 vedtok: 

 « K o mi t een  er kjent med at det planlegges å etablere et nytt ferjesamband mellom kommunene 

Aure og Hitra. Komiteen har mottatt brev fra fylkesordførerne i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 

der fylkeskommunene understreker viktigheten av et nytt samband mellom Kjørsvikbugen i Aure og 

Laksåvika på Hitra. 

Et slikt samband vil binde fv. 680 i Møre og Romsdal og fv. 713 i Sør-Trøndelag sammen. 

Ferjesambandet vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer via E39, og gi spart reisetid på opp 

mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra, med betydelige gevinster for bl.a. næringslivet. 

Et samband som omtalt, vil ikke bli realisert uten at det tas opp i ferjetilskuddsordningen. 

Kommuneproposisjonen omtaler ikke hvordan evt. nye ferjesamband vil påvirke ferjetilskuddet til 

fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen. K o mi t een  ber derfor regjeringen komme 
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tilbake til Stortinget med en redegjørelse for hvordan dette kan skje, og fremmer derfor følgende 

forslag: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omtale for hvordan nye ferjesamband 

påvirker ferjetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen.» 

Med bakgrunn i dette, innser Minofas at det ennå er et stykke arbeid å gjøre før et endelig vedtak om 

etablering av ferjeforbindelsen kan finne sted. Det er derfor behov for friske driftsmidler, og selskapet 

søker derfor eierkommunene om støtte – stort kr. 50.000 – som samlet vil gi selskapet 300.000 kroner 

for det videre arbeidet.  Midlene er tenkt brukt slik: 

 

Kjøp av eksterne tjenester/utredninger    kr. 220 000,- 

Revisjon       kr.   20 000,- 

Møtekostnader       kr.   30 000,- 

Reisekostnader       kr.   30 000,- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUM        kr. 300 000,- 

        ========= 

 

Vurdering: 

 

Slik saka nå står, er rådmannen innstilt på finne midler til dette spleiselaget. Dette er en kampsak som 

har pågått omkring 20 år. Rådmannen er kjent med at Frøya kommune i sin tid ikke gikk hardt ut mot at 

ferjeforbindelsen Forsnes-Smøla-Kristiansund ble lagt ned, nettopp med begrunnelse at ferjebindelse 

Laksåvika-Kjørsvikbugen ville bli en realitet. Så har det tatt lengre tid enn antatt å få dette på plass. 

Med kommunalkomiteens bestilling til regjeringen, er arbeidet kommet et skritt videre. Det vil utvilsom 

være behov for påtrykk fra kommunene og ferjeselskapet slik at Stortingets bestilling følges opp og at 

det igjen fører til snarlig realisering av prosjektet. 

Rådmannen ser ingen annen budsjettpost å hente midler fra enn reserverte tilleggsbevilgninger.  
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172/17 

Saksbehandler: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

172/17 Formannskapet 17.10.2017 

 

 

TV-AKSJONEN NRK 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bevilger kr. 20 000 til TV-aksjonen 2017, NRK Unicef. 

Tilskuddet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

Vedlegg: 

 

Oppfordring til bidrag 
 

Saksopplysninger:   

 

Årets tv-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang til læring. Et av fem 

barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at 

barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Skolegang gir barn som 

lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen. På sikt bidrar utdanning til å 

gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen innstiller på å gi et bidrag på kr. 20 000, det samme beløp som for tv-aksjonen i 2016. 

Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres da med kr. 20 000, ny saldo blir da kr. 92 881 forutsatt 

positivt vedtak i kommunestyresaksak 17/2237 «Budsjettjustering frie inntekter». 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

17.10.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2777 

Sak nr: 
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Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

174/17 Formannskapet 17.10.2017 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Oppstart revidering kulturplan 

Orientering om helseplattformen 

Status flyktningetjenesten 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2775    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.10.17  

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte  03.10.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte  03.10.17 

 

 

 

 

 

 





















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2785    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 - brev til kommuner  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

IMDi  Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

 

Til kommunene:  
Vi ber om at brevet blir distribuert til:  
Ordfører  

Rådmann 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 17-08381-1 Dato: 02.10.2017 

 
 

 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 - brev til kommuner 
 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018  
 
På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge, er det forventet at langt færre 

flyktninger skal bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. Derfor vil rundt halvparten 
av kommunene som har bosatt de siste årene bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. De 
kommunene som blir spurt må også være forberedt på å bosette vesentlig færre flyktninger enn 

de gjør i 2017.  
Vi viser forøvrig til brevet fra IMDi og KS datert 23. juni 2017:  
https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/farre-flyktninger-skal-bosettes/ 

  
Anmodning om bosetting for 2018  
Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enig om at det skal tas utgangspunkt i noen felles 

kriterier ved vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kriteriene inkluderer 
innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid. Kommunene vil ikke 
bli bedt om å bosette færre enn 10 flyktninger. IMDi og KS er nå i ferd med å vurdere og fastsette 

fordeling av anmodningstall på kommunenivå.  
I følge de siste prognosene fra Beregningsgruppa for Utlendingsforvaltningen fra juni vil behovet 
for bosetting av flyktninger i 2018 være om lag 4 400 personer, inkludert 210 enslige mindreårige. 
Nye prognoser er klare i slutten av oktober. Aktuelle kommuner vil derfor motta anmodning fra 

IMDi første i uke 44. Kommuner som ikke blir bedt om å bosette flyktninger vil også bli informert.  
 
Rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogram  

Det er forventet 27 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2017. Antallet er historisk 
høyt. Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i deres 
lokalsamfunn. Skal vi lykkes i dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor 

fram til fortsatt godt samarbeid om bosetting og integrering av flyktninger. 
 
 

Med hilsen 
 
Rune S. Foss 

regiondirektør IMDi Midt-Norge      



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 17/1901    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende intensjonsvedtak for investeringsbudsjettet for 

økonomiperioden 2018 – 2021 

 2018 2019 2020 2021 

Sum investeringer 133 104 000 99 775 000 59 200 000 30 100 000 

Sum fond 16 000 000    

Sum lån 108 564 000 89 820 000 51 920 000 28 880 000 

Sum renter og 

avdrag 

557 766 3 171 235 5 454 360 6 747 522 

 

 

Vedlegg: 

Investeringsskjema for investeringstiltakene unntatt VAR 

Investeringsskjema for VAR området 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannens forslag til investeringer for Frøya kommune i kommende planperiode er 

prioritert ut fra innspill fra kommunens virksomheter, og legger her frem et forslag i henhold 

til handlingsregel vedtatt i k-sak 105/17. 



Rådmannen foreslår følgende investeringstiltak for økonomiperioden 2018 – 2021: 

 

 
 

 

 



Rådmannen foreslår følgende investeringstiltak for VAR i økonomiperioden 2018 – 2021: 

 
 

Summert oversikt: 

 

 
 



 

Vurdering: 

Rådmannen har foretatt prioriteringer i henhold til k-sak 105/17 for 2018, og foreslår et 

investeringsbudsjett på 20,581 millioner kr unntatt selvkost og fond. Rådmannen foreslår bruk 

av fond i forbindelse morgendagens omsorg på 16 millioner, og 30 millioner for 

selvkostområder unntatt VAR. For VAR området foreslås en investeringstiltak på 67 

millioner kr. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Investeringstiltakene er inklusive merverdiavgift, og låneopptaket vil derfor være fraregnet 

dette, og vil for 2018 tiltak være på 108,564 millioner kr. 

 

 

 

 

 





















































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/2510    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å flytte investeringsprosjekter med følgende finansiering fra 

regnskapsåret 2016 til regnskapsåret 2017 

Finansiering Beløp 

Ubundne investeringsfond 99 321 096 

Momskompensasjon 17 523 398 

Ubundne kapitalfond – Helhetlig idrettspark 706 561 

Ubundne kapitalfond – Morgendagens omsorg 544 701 

Ubrukte lånemidler 614 546 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Nedenfor vises investeringsprosjekter som har vedtak fra 2013, 2014, 2015 og 2016, og som 

er aktivert i regnskapet, dvs. står som investeringsprosjekter som er under arbeid i regnskapet 

for Frøya kommune. Flere prosjekter er flerårige, dvs. at de pågår over flere budsjettår, eller 

at de er utsatt. Investeringsbudsjettet er vedtatt for ett år i gangen, slik at midler som er 

besluttet finansiert i et tidligere år, som skal benyttes i inneværende investeringsår, må ha et 

vedtak om å flyttes fra forrige budsjettår til inneværende budsjettår, dette gjøres som 

bakgrunn i god regnskapsskikk. 



 
 



Vurdering: 

Rådmannen hår gått igjennom alle prosjektene og vurderer at følgende investeringsprosjekter 

er under arbeid og er videreført i 2017. 

 

 
 

Følgende investeringsprosjekter foreslår rådmannen en omdisponering på da prosjektene er 

sammenslått eller avsluttet, og blir kommentert hver for seg nedenfor. 

 

 
 



Omdisponeringer 

I k-sak 196/16 ble sluttregnskapet for Nabeita oppvekstsenter behandlet, med et merforbruk 

på 9 877 479. Dette ble finansiert over investeringsregnskapet, og motregnet underforbruk på 

aktiverte prosjekter. 

 

Prosjektene 551358 liggekai Sistranda, 551306 Nordskag oppvekstsenter, 551351 opprusting 

Frøya kommunehus, 551392 ny GPS totalstasjon og 551304 renovering Sistranda skole er 

avsluttet og sluttsummen anbefales og motregnet merforbruket på Nabeita oppvekstsenter. 

Resterende sum (9 877 479 – 9 360 459) anbefales motregnet prosjekt 551337 boligfelt 

Dyrøy 

 

 
 

Prosjektet 551308 utstyr sykehjemmet anbefales overført til 2017, og sammenslåes med 

prosjekt 340003 nye senger sykehjemmet. 

 
 

I prosjekt 551337 boligfelt Dyrøy har kommunestyret vedtatt å legge ut reguleringsplanen 

med tilhørende bestemmelser ut for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og 

planområdet, og utbygging av området, jf. k-sak 5/17. 

 

Den norske kirke har meldt at arbeidet med en gravplass kan begynne da fylkeskommunens 

arkeologer har ikke noen innvendinger mot at Frøya kommune kan utvide Nordhamarvik 

gravplass. I tillegg er det meldt om behov for mer midler i forbindelse med Sletta Kirke (se 

vedlegg), pga. at gjenbruk av beslag på taket ikke ble mulig. Rådmannen anbefaler at dette 

prosjektet blir delt, der kr 120 000 blir lagt til 551383 utbedring av tak Sletta kirke, 517 020 

kr til merforbruket i k-sak 196/16 Nabeita oppvekstsenter og resten til 551374 Nordhamarvik 

gravplass. 

 

 
 

I forbindelse med utbygging av boligfelt på Frøya har kommunen forpliktelser som må 

avsluttes. Dette er bl.a. lekeplasser på Beinskardet og bygging av vei og sti i Hammervolden 

byggefelt. Rådmannen anbefaler å sette av 1 million til prosjekt «ferdigstillelse av byggefelt 

Beinskardet og Hammervolden». 

Prosjektene 551338 boligfelt Kverva og 551343 boligfelt Holahauan er det samme prosjektet, 

og anbefales sammenslått til 551343 boligfelt Holahauan. 



 
 

Prosjektene 551315 næringsareal og 551336 Skarpnestet næringspark er begge prosjekter 

mot næringsareal. Rådmannen anbefaler at disse slås sammen i 551315 næringsareal, og 

omdøpes til 551315 Prosjektering næringsareal for prosjektering av de næringsarealene som 

kommunestyret vedtar. 

 

 
 

Prosjektet 551324 vassverkutbygging er flere investeringsprosjekter innen VAR området som 

er vedtatt før 2014, og ble i overføringssaken for 2014 sammenslått. Dette er derfor en sum 

av rester etter flere prosjekter innen dette området. Etter det rådmannen erfarer så var dette 

vanlig praksis tidligere. Kommunen har imidlertid gjort om rutinene for slike prosjekter, og de 

ivaretas nå gjennom egne prosjekter og egne bevillinger. Rådmannen anbefaler at dette 

prosjektet avsluttes og motregnes låneopptaket for VAR området for 2017. 

 

 
 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 600  

Arkivsaksnr.: 17/2463    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

VURDERING OM FRØYA KOMMUNE SKAL KJØPE KYSTHAVEN  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune ønsker ikke å bruke rett til å kjøpe deler eller hele Kysthaven i h.h.t. punk 

11.1 i leiekontrakt av 24.10.07 

 

 

Vedlegg: 

 

Leiekontrakt mellom Frøy utvikling AS og Frøya kommune om leie av Kysthaven – datert 

24.10.07 

 

Saksopplysninger:   

 

Denne saken er en vurdering på om kommunen skal kjøpe bygget/deler av bygget 

Kysthaven 

 

Kontrakten sier følgende: 

 
 

 

Rådmannen har innhentet overslag på hva dette til koste pr. januar 2017 

 

 

 

Areal: 

I henhold til brev av 16.06.10   2 914,3 m2 

-  Hjelpemiddelsentral  95,4 



-  Fellesandel teknisk    27,0  122,4 m2 

          + ambulanse                                     260,0 m2 

             Totalt areal det gjelder                3 052,0 m2 

 

Pris:    

Pr kvm pr 01.05.08         20 000 kr 

Korrigering mai 08 til mars 16    17,5 % 

Estimert mars 16 jan 17                 1,5 % 

Totalt korrigering                           19,0 % 

 

Dette gir da en estimert kjøpspris pr m2 på 23 800 kr 

 

Dette gir da en kjøpspris for begge etasjer på totalt kr 72 637 600 

 

Rådmannen har vært i kontakt med Eindomsmegler1 ved Eskil Wahl for å undersøke 

prisnivået på næringsareal på Frøya. De ga tilbakemelding på at det omsettes for lite areal til å 

vurdere en gjennomsnittspris for næringsareal på Frøya. De opplyste også om at det ikke 

finnes slik tall for Trøndelag (utenfor Trondheim). 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune betalte i 2016, 4.033.138 kr inklusive felleskostnader for leie av Kysthaven.  

Frøya kommune kan pr i dag forvente en rente på 1,54% hos kommunalbanken. 

 

Et serielån på 73 millioner kr over 30 år vil med en rente på 1,54%, 2% og 3% koste: 

Rente Årskostnad Renter Avdrag 

1,54% 3 557 656 1 124 223 2 433 383 

2% 3 893 463 1 460 030 2 433 383 

3% 4 623 478 2 190 045 2 433 383 

 

Et kjøp av kysthaven vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt slik rentesituasjonen er i dag. Vi 

kan imidlertid ikke forvente at renten blir like lav i hele 30 årsperioden. Norges Banks 

renteprognose mener det er stor sannsynlighet at styringsrenten som pr i dag er på 0,5% vil 

være mellom 0,37% og 1,29% i 2020. Slik rådmannen vurderer saken vil det være større 

mulighet for økning av renten enn det er for synkende rente, og en økning på 1% - 2% økning 

i perioden vil være meget sannsynlig. 

 

Rådmannen har en sak om handlingsregel til behandling i kommunestyret 28.09.17. Et forslag 

om å kjøpe Kysthaven vil være i strid med denne handlingsregelen, dersom denne blir vedtatt. 

 

Gjeldssituasjonen for Frøya kommune er stor, pr 2.tertial 2017 er langsiktig gjeld på 790 

millioner kr. Rådmannen innser også at gjeldsgraden vil øke som en følge av utbygningen av 

«morgendagens omsorg», og ønsker derfor ikke å anbefale at gjeldsgraden økes ytterlige som 

en følge av et eventuelt kjøp av Kysthaven. 

 

I forbindelse med prosjektet «morgendagens omsorg» kan det være formålstjenlig av 

kommunen å flytte deler av/ og - eller alle tjenester som i dag har kontor i Kysthaven til nye 

lokaler nærliggende et nytt helsehus.  

 



Rådmannen har derfor undersøkt med Helge Gåsø som eier Frøy utvikling AS om muligheten 

for framleie av det arealet kommunen benytter i dag, hvis kommunen ikke lenger vil benytte 

seg av hele arealene, og fikk positive signaler på dette. 

 

Ut ifra en helhetlig vurdering anbefaler derfor rådmannen å ikke hevde kjøp av Kysthaven. 

 

Rådmannen vil legge frem en egen sak der det belyses og drøftes hvilke tjenester kommunen 

skal ha i Kysthaven vs. hvilke tjenester som skal være i nytt helsehus.  

 

 

 

 

 













 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: 611 U01  

Arkivsaksnr.: 17/2084    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER HALLAREN OG NESSET  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen gjennomfører en mulighetsstudie med tanke på utvikling og utvidelse av Hallaren 

og Nesset næringsområder. Mulighetsstudien skal inneholde en kalkyle på kostnad for ferdig 

opparbeidet næringsareal (pr/m2) samt en intensjonsavtale om tomteerverv med grunneiere. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

I formannskapets møte 05.09.2017 ble det vedtatt å gå videre med realisering av Skarpneset 

industriområde. Trinnvis utbygging skal vurderes der kostnader for tomteerverv og realisering 

fremmes i egen sak. På samme møte var formannskap og rådmann på befaring for å se på flere 

av de områder som er satt av til næring, enten gjennom arealplaner, eller gjennom egen 

regulering. På denne befaring samt under behandling av sak 135/17 «Næringsarealer» ble det 

avdekket en del potensielle næringsareal for mindre utbyggere, > 10 mål.  

 

De områdene som ble besøkt under befaring er i større eller mindre grad ledige for nye formål, og 

spesielt interessante områder finnes på Uttian, Nesset, Bonenget/Leirvika, Hallaren og Flatval. I 

påfølgende diskusjon etter befaring oppfattes at det er spesielt utvidelse av Nesset næringspark (mot 

nord) og Hallaren som blir trukket frem som interessante områder for videre utvikling av næringsareal. 

 

For Hallaren er det beliggenhet i forhold til sjø, topografi med ikke for bratte skråninger, samt at deler 

av området allerede er opparbeidet for industriformål. Området er avsatt til næringsformål i gjeldende 

kommuneplans arealdel med ca. 10 mål. Potensialet ved utvidelse er ca. 30 mål totalt opparbeidet areal 

inkludert interne veier. En eventuell utvidelse vil være i område avsatt for LNF – formål. Både for 

utnyttelse av eksisterende areal og ved utvidelse må området detaljreguleres.  



 
Bilde 1 Hallaren: Utvidelsesmulighet innenfor rød strek 

 

Når det gjelder utvidelse av Nesset næringspark så er det kun mot nord dette er mulig. Formålet næring 

er gitt gjennom en reguleringsplan for området og det er ca. 17 mål ikke realisert areal innenfor 

formålsgrensen, men mye av dette arealet er sannsynligvis ikke realiserbart på grunn av topografi. 

Potensialet for utvidelse gjennom regulering gir en økning på ca. 13 mål. En eventuell utvidelse vil i så 

fall være i områder avsatt for LNF og naust. En utvidelse må skje gjennom utvidelse av eksisterende 

reguleringsplan. 

 

 
Bilde 2 Nesset: utvidelsesmulighet innenfor rødt område 

Potensialet for utnyttelse uten utvidelse for de to nevnte områder er antatt knapt 20 mål, med 

stor positiv massebalanse, da det ikke vil skje utfylling i sjø, men kun utsprenging av fjell. Ved 

en utvidelse av begge arealene vil potensialet være minimum 50 mål bebyggbart areal og store 

deler av dette arealet vil ha sjølinje. 

 

Et forprosjekt for disse to områdene, både utnyttelse av område allerede avsatt i planer og en 

utvidelse, vil definere kostnader for ferdig utbygd areal (pris/m2) inkludert regulering og 

tomteerverv. I dette ligger at det må gjennomføres samtaler og inngås intensjonsavtaler med 

de enkelte grunneiere. 

 



Vurdering: 

For utvidelse av både Nesset og Hallaren så må det gjøres avklaringer med tanke på 

regulering av områder i strid med gjeldende plan. Dette må skje i dialog med fylkesmannen og 

andre sektormyndigheter. For begge områdene vil det være utfordrende å finne gode løsninger 

for avkjøring.  

 

En utbygging innenfor allerede avsatte områder i plan vil dekke antatt etterspørsel etter 

næringsarealer i 2018, men det vil sannsynligvis være lite arealreserver.  

 

Kostnadsmessig vil det bli høyere kostnad/m2 hvis kommunen velger å gå for utbygging 

innenfor formålsgrensene. Store kostnader vil tilkomme for bortkjøring av stein etter uttak. 

Ved å velge en utvidelse av områdene gjennom regulering vil stein kunne benyttes for 

utfylling i sjø uten transportkostnader og dette vil gi et ønsket næringsareal-reserve for mindre 

virksomheter de kommende år. For å ha god forutsigbarhet med tanke på videresalg til 

næringsaktører og selvkostprinsippet vil det være nødvendig å gjennomføre forprosjekt med 

kvalitetssikret kalkyle. Når det gjelder kostnader for regulering så vil denne være noe høyere 

totalt sett ved en utvidelse av områdene, men fordeles denne pr m2 vil reguleringskostnaden 

være redusert i forhold til utbygging av et mindre område.  

 

Det vil være viktig at vedtaket knyttet til rådmannens vurdering avspeiler hvor stor 

arealreserve det er ønskelig å ha med tanke på å dra til seg ny næringsaktivitet, samt ha 

reserver klar for bedrifter som ønsker å utvide sin virksomhet på Frøya. Rådmannen har 

dialog med mulige aktører, både på Halleren og på Nesset, der virksomheter ser på mulighet 

for utvidelse av sin allerede etablerte virksomhet på Frøya. 

 

Når det gjelder næringsarealer forbeholdt større næringsaktører så forholder rådmannen seg til 

de vedtak som er fattet for utnyttelse av Skarpneset industriområde. I dette ligger at 

rådmannen gjennomfører samtaler med grunneiere, samt ser på mulighet for trinnvis 

utbygging. 

 

Forhold til overordna planverk: 

KPA, reguleringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser:  

Forprosjekt finansieres ved prosjekt 551315 Prosjektering næringsareal, som behandles i 

Budsjettjustering for investeringsbudsjettet for 2017 (17/2510). 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: 611 &50  

Arkivsaksnr.: 17/2656    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TOMTEERVERV I FORBINDELSE MED REGULERINGSPLAN 

NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE DEL 2  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar å stanse videre arbeid med utvikling og regulering av område N1 i 

Nordhammervika for industriformål.  

 

Rådmannen gis i oppgave å se på om det er mulig å gjennomføre en vurdering av arealfomål for 

denne del av Nordhammervika gjennom det pågående arbeidet med kommunedelplan for 

Sistranda. N1 avsettes til formål LNF, som i nåværende plan, og hele eller deler av N2 avsettes til 

boligformål. 

 

Videre må det gjennomføres forhandling med kontraktspartner vedrørende terminering av 

kontrakter knyttet til regulering. 

 

 

Vedlegg: 

Kart Nordhammervika N1 og N2 

 

 

Saksopplysninger:   

Prosjektet knyttet til oppstart av reguleringsplanarbeidet i Nordhammervika del 2, N1 og N2, 

er tidligere behandlet i følgende politiske utvalg: 

- Kommunestyret, 29.03.2017, sak 39/17 

- Formannskapet, 15.06.2017, sak 112/17 

- Formannskapet, 05.09.2017, sak 136/17 

 

Utover dette har saken vært en del av rådmannens orientering i formannskapet 27.06.2017, 

22.08.2017 og 03.10.2017. 

Det er totalt sett avsatt 2.300.000,- til arbeidet med regulering av nytt industriområde i 

Nordhammervika. Pr 01.08.2017 er det forbrukt ca. 350.000,- 

 

Arbeidet med forprosjekt og regulering av N1 og N2 i Nordhammervika ble påbegynt i mai 

2017. Det ble relativt tidlig tatt kontakt med grunneiere og det er p.t. avholdt to 

grunneiermøter og ett nabomøte i forbindelse med prosessen. Møtene med naboer og 



grunneiere har avdekket stor motstand mot salg av eiendommene, spesielt felt N2, men også 

for felt N1 er det betydelig vegring mot salg til næringsformål. I 2. møte med grunneiere ble 

det presentert en skisse av alternativt utbyggingsareal, noe som representanter for sameiet 

også avviste. 

 

Med bakgrunn i de to første møtene, 7. juni med grunneiere og 21. juni med naboer, var 

signalene så tydelige med tanke på tomteervervsituasjonen, at teknisk sjef som prosjektleder 

valgte å fryse prosjektet for å ikke påføre for store omkostninger, hvis det på et senere 

tidspunkt skulle bli nødvendig å gjennomføre ekspropriasjon. Under rådmannens orientering 

27.06.2017 ble formannskapet orientert om status i prosjektet. Saken var ble behandlet i 

formannskapets møte 05.09.2017, med følgende vedtak: 

 

 
 

Grunneiere ble invitert til møte i kommunehuset 27.09.2017 kl 18.00. To av grunneierne 

varslet på telefon at de ikke kunne møte, men at svaret vedrørende salg fremdeles var 

negativt. En grunneier møtte på møtet og bekreftet at det fortsatt ikke er ønskelig å gå videre 

med salg av eiendom, til tross for at N2 ble tatt ut av reguleringsarbeidet. Resterende 

grunneiere responderte ikke på invitasjonen. 

 

Vurdering:  

Siden oppstart av prosjektet og første kontakt med grunneiere har det vært tydelige signaler og til 

dels klar tilbakemelding om at det ikke er interessant å selge områdene N1 og N2 til 

industriformål. Det er like klare tilbakemeldinger om at hvis det skal bygges ut i N2 så skal dette 

være til boligformål. Det er gjennomført tre møter med grunneiere der det i andre møte møte ble 

presentert en mindre utbygging av N1, uten å ta masser eller bygge ut N2. En slik foreslått løsning 

førte ikke frem med tanke kommunens mulighet for å erverve området. I tredje møte ble 

formannskapets vedtak presentert uten at dette førte til endring av grunneiernes standpunkt. 

 

Med bakgrunn i gjennomførte samtaler og møter med grunneiere vurderer rådmannen at eneste 

mulighet for å sikre eiendommen for område N1, vil være gjennom ekspropriasjon.  

Forholdet rundt ekspropriasjon ble belyst som en del av rådmannens orientering for formannskapet 

22.08.2017. Ekspropriasjonsprosesser er tid og ressurskrevende prosesser og vil være en 

belastning for alle involverte parter. Det er ingen særlige tradisjoner for å gjennomføre slike 

prosesser i Frøya kommune og erverv av eiendom gjennom ekspropriering vil gjennom en samlet 

vurdering generelt sett være lite ønskelig.  

 

Rådmannens vurdering er at ekspropriasjon av eiendom ikke gjennomføres for utbygging av 

industriområde N1 i Nordhammervika. Utbyggingen er av en slik karakter, beliggenhet og 

størrelse at en ekspropriasjonsprosess vil være for krevende, både med tanke på tid, kostnad og 

hensynet til beboere og grunneiere. Alt videre arbeid knyttet til regulering og utvikling av 

Nordhammervika N1 avsluttes og det gjennomføres samtaler med involverte rådgivere med tanke 



på å avdekke om en avslutning vil få økonomiske konsekvenser vedrørende terminering av 

kontrakter.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

På nåværende forslag til delplan for Sistranda er N1 avsatt for næringsområde. Hvis 

formannskapet velger å følge rådmannens vurdering og forslag til vedtak så må det i det videre 

arbeidet med delplanen vurderes om område N1 får annet formål og det må videre vurderes om 

N2 skal avsettes til boliger etter ønske fra beboere og grunneiere 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er bevilget 2.300.000,- for prosjektet med regulering av N1 og N2 i Nordhammervika. Pr 

01.08.2017 er det forbrukt ca. 350.000,-. Det er p.t. ikke gjennomført samtaler med involverte 

rådgivingsselskaper om det vil komme erstatningskrav knyttet til terminering av kontrakter. Disse 

samtalene gjennomføres eventuelt etter vedtak i formannskapet 17.10.2017. 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: 140  

Arkivsaksnr.: 17/2657    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SENTRUMSPLAN SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen gis i oppdrag å igangsette et forprosjekt med mål å definere rammer og 

medvirkning for sentrumsplan, Sistranda. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram en 

avtale med konsulent som skal gjennomføre forprosjektet. 

 

Vedlegg: 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmann ønsker å gå i gang med en nærmere regulering av sentrumsområde Sistranda, i form 

av en områderegulering. 

 

Sistranda sentrum har de siste årene gjennomgått en stor forandring med blant annet 

etablering av Blått kompetansesenter, Kultur- og kompetansesenter, Frøya storhall, 

Kysthaven og Hotell Frøya. I tillegg har det vært, og er igangsatt, en rekke andre mindre 

prosjekter innenfor sentrumskjernen. Den økende aktiviteten innenfor sentrumsområde, har 

gjort at det er behov for kommunen og nærmere kunne se på de ulike sentrumsområdene 

samlet i en detaljert plan. Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til hva sentrum skal være, 

brukes til og en sammenhengende infrastruktur. Særlig har behovet for en nærmere avklaring 

og detaljprosjektering tilknyttet kommunal infrastruktur gjort seg gjeldende gjennom arbeid 

med kommunedelplanen for Sistranda. Sentrum har har idag en lite sammenhengende, 

dimensjonert og utbygd vei- og fortausstruktur, noe som kan løses gjennom 

områdereguleringen. Områdereguleringen vil danne rammeverk for videre 

regulering/utbygging av de forskjellige delområdene innenfor planen og skal følge opp 

områdene avsatt kommunedelplanen for Sistranda. Sentrumsplanen skal bygge videre på det 

arbeidet som allerede er gjort i kommunedelplanen. 

 

Gjennom prosjektering og arbeid med sentrumsplan vil det bli utarbeidet detaljert vann- og 

avløpsplan for sentrumskjernen og randsonene til Sistranda. Situasjonen er i dag til en viss 

grad noe uoversiktlig, med tanke på infrastruktur til vann- og avløp. Det er behov for å 

kartfeste og påvise rørføringer, gjøre beregninger på kapasitet, samt innarbeide 



rekkefølgebestemmelser for delområder hvor det er behov for utbedringer før en eventuelt 

utbygging. Vann- og avløp og trafikkavvikling vil være en viktig del av arbeidet med 

sentrumsplanen. Prosjektering vil omfatte kapasitet på teknisk infrastruktur, beskrive 

framtidige behov, definere rekkefølgebestemmelser og avklare prioriteringsrekkefølge(r). 

 

Vurdering: 

Formål: 

Overordnede målsetninger for en sentrumsplan gjennom områderegulering vil være: 

 Styrke sentrum som samlings og handelssted. 

 Tilrettelegging og utvikling av sentrumsnære boligområder, samt i større grad 

differensiere hvilken type bebyggelse man ønsker innenfor de ulike delområdene. 

 Få en oppdatert sentrumsplan som opphever en del av de eldre reguleringsplanene 

som ligger i sentrum i dag. Viktig for å få oppdatert planverk ift. utviklingen som 

har skjedd de siste årene, og ift. kravene i gjeldende Pbl og kartforskrift. 

 Detaljregulere infrastruktur, da særlig bilvei, fortau og parkering innenfor 

sentrumsområde for å styre trafikkavvikling. Består i dag av ulike 

reguleringsplaner uten klar sammenheng eller med tilfredsstillende kvalitet og god 

standard. 

 Avklare prinsipper for arkitektonisk uttrykk og høyde i sentrum. 

 Vurdere fortettingspotensialet i planen. 

 Sikre grønne strukturer, herunder arealer til uteopphold, lek mm. 

 

Dersom sentrum også i framtiden skal være attraktiv som handelsområde, arbeidsplass, 

møtested, aktivitetsarena mm, er det viktig at en sentrumsplan møter dagens og framtidens 

behov knyttet opp mot bruk og utvikling. 

 

Detaljeringsgrad vil være viktig. Sentrumsplanen vil formelt utformes som en 

områderegulering, selv om store deler av den får et relativt høyt detaljeringsnivå. Bakgrunnen 

for å ha høy en detaljeringsgrad, er at kommunen ønsker å gå direkte fra plan til byggesak der 

dette er hensiktsmessig. Likevel kan det være områder som ikke er mulig å detaljere 

tilstrekkelig på nåværende tidspunkt, og det må da kreves egen detaljregulering for slike 

områder. Områdereguleringen vil imidlertid si noe om veiløsninger, adkomst, formål med mer, 

slik at nødvendige, overordnede føringer er på plass. 

 

Bakgrunn for saken: 

Frøya kommune opplever en stor befolkningsvekst og område på Sistranda har opplevd, og 

vil oppleve, en stor tilflytning. For å møte veksten må sentrumskvaliteter og gode løsninger 

sikres for Sistranda.  

 

Sistranda er i dag også et nærings, handels og transportknutepunkt. Dette gjør at det er behov 

for en tilrettelegging med en funksjonsblanding som gir rom for næringsutvikling, gode 

bomiljøer samt attraktive fellesfunksjoner og møteplasser. Utgangspunkt for planarbeidet bør 

være et sentrum med et mangfold av funksjoner. 

 

Frøya kommune er i sluttfase med kommunedelplanen for Sistranda. Under dette arbeidet har 

det vært behov for og nærmere kunne definere hva sentrum er, skal være og hva man ønsker 

det skal være i en mer detaljert plan. Problemstillinger kan være:  

 Hvordan skape attraktive møteplasser  



 Hvordan få til samspill med eksisterende bebyggelse når det gjelder høyder, form, 

avstand, farge og materialbruk  

 Sikre godt tilbud for myke trafikanter 

 Sikre effektive og miljøvennlige fellesløsninger for parkering, energiforsyning, 

renovasjon og overvannshåndtering 

 Tilstrekkelig areal for tilgjengelige grøntanlegg, torg, uteoppholdsarealer og 

lekeplasser 

 Universell utforming i bygg og utearealer 

 Minst mulig støybelastning og forurensning 

 

Det er i dag muligheter for en mere utstrakt boligbygging og fortetning i sentrumsområde. 

Samtidig er det også ønskelig å skape en funksjonsblanding mellom næring og bolig i samme 

bygg slik at man får et mer levende sentrum også etter stengetid. Det ønskelig å få til en større 

og mer detaljert differensiering med tanke på hva man ønsker av utbygging i ulike delområder. 

Dette særlig med tanke funksjon, høyde, utnyttelsesgrad, uttrykk osv.  

 

Infrastruktur i sentrumsområde er i dag utfordrende. Det mangler fortau/gang- og 

sykkelveier, og det er en del smale og underdimensjonerte veier. Det er også i for liten grad 

offentlig eide veier, da mange ligger på privat grunn eller eies av veilag. Foruten 

infrastrukturen oppe på bakken, så er det også utfordringer knyttet til den under bakken i 

form av vann- og avløp. Her er det behov for kartlegging av rørtraseer og dimensjonering av 

vann- og avløpsanlegg for fremtiden.  

 

Innhold: 

Planavgrensning: Det er ikke avgjort hvordan planområde vil være i utstrekning. Det må 

kartlegges hva som skal defineres som sentrumskjerne og relevante randsoner. Forprosjektet 

definer et forslag til geografisk avgrensning, som legges frem for politisk behandling. 

 

Valg av plantype: Hovedtrekkene i den langsiktige arealbruken skal fremgå av 

Kommunedelplanen for Sistranda. Hensikten med områdereguleringen er å utarbeide en mer 

detaljert plan for avklaringer rundt blant annet utbyggingsmønster, utnytting, grøntområder, 

kulturminner, teknisk og sosial infrastruktur. En områderegulering vil gi et detaljert 

rammeverk hvor infrastruktur for eksempel er detaljregulert innenfor et større område, og 

hvor det mulig å gå rett på byggesak. Områdereguleringer brukes gjerne på større områder 

hvor det er behov for å fastsette et mer detaljert rammeverk for et gitt område. 

Områderegulering er ment å være kommunenes planredskap for mer detaljerte og 

differensierte, (enn i kommunedelplanen) områdevis avklaringer av arealbruken. Det er 

gjennom områderegulering også mulighet å angi krav om detaljregulering.  

 

Utredninger og prosjektering: Det foreligger i dag noen utredninger og prosjekter det går an 

å bygge videre på fra tidligere planarbeid. CUBUS utarbeidet i fjor en mulighetsstudie for 

Sistranda blant annet. Videre utredninger må ses på i en videre prosess, men det vil være 

naturlig å utarbeide blant annet trafikkanalyser, estetisk veileder, tettstedsanalyse, 

mulighetsstudie mm.  

 

Oppheving og videreføring av detaljreguleringsplaner: I planprosessen skal det tas stilling til 

hvilke eksisterende detaljreguleringsplaner som skal fortsette å gjelde etter at revidert 

sentrumsplan er vedtatt, og hvilke som skal oppheves. Det er i dag flere eldre 

detaljreguleringsplaner i sentrum med ulik overlapping. Det er også gitt dispensasjoner i ulike 



områder av sentrum, noe som gjør at det vanskelig å holde en rød tråd gjennom sentrum som 

helhet. Infrastruktur trenger en gjennomgang og det vil være aktuelt å se på 

gatebruksplan(er).    

Vann og avløpsplan: Det er aktuelt å utarbeide en vann- og avløpsplan for sentrum, da det i 

dag er en liten oversiktlig situasjon med tanke på rørføringer og kapasitet. VA- plan vil legge 

føringer/begrensninger for ulike områder og danne basis for rekkefølgebestemmelser. Det må 

også sees på overvannshåndtering, eksisterende bekker og vassdrag, fjernvarme mm. 

 

Kommunale, regionale og nasjonale retningslinjer/planer: Frøya kommune har blant annet 

følgende øvrige planer og dokumenter som er relevante, og vil kunne få betydning for 

planarbeidet på ulikt vis. Det foreligger også regionale og nasjonale retningslinjer. 

 Kommuneplanens arealdel av 26.05.11, plankart, bestemmelser og retningslinjer 

 Kommuneplanens samfunnsdel av 18.06.17 

 Kommunedelplan for Sistranda (under utarbeidelse) 

 Kommunedelplan for Sistranda (25.06.09) 

 Strategisk Næringsplan av 11.12.14 

 Energi- og klimaplan (2010- 2020) 

 Trafikksikkerhetsplan (2016- 2020) 

 Kulturplan av 28.08.14 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(SPR) 

 Styrking av barn og unges interesser (RPR) 

 Vernede vassdrag (RPR) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (SPR) 

 Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig stopp i etablering av kjøpesentra 

utenfor sentrale deler av byer og tettsteder 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) 

 Nasjonal landbrukspolitikk 

 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

 Regional strategi for arealbruk Sør- Trøndelag 2014-2024 

 Interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag 

 Regional plan for kulturminner 2013-2017 

 Regional plan 2015-2020 klima og energi Sør-Trøndelag 

 Universell utforming (Nasjonale forventninger, Rundskriv T-5/99B, 

diskrimineringsloven, mf.) 

 

Kommunale målsetninger:  

Kommuneplanens samfunnsdel  

 Utvikle havebyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum. 

 Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging. 

 Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og 

sykkelveier. 

 

Kommunedelplan for Sistranda 

 Et attraktivt kommunesenter med varierte tilbud. 

 Det skal tilrettelegges for økt folketall, økte handelstall, flere ulike typer 

arbeidsplasser og økt nærings-investering 

 



Planprosess: 

Rådmann ser for seg utarbeidelse av en områderegulering slik at man får landet en relativt 

detaljert plan, hvor det særlig i forbindelse med infrastruktur kan gås rett på byggesak. 

Forslag til fremdrift: 

 Forprosjekt 

 Utarbeidelse av planprogram 

 Offentlig ettersyn av planprogram 

 Planforslag med KU (deler er allerede vurdert gjennom KU i kommunedelplan) 

 Offentlig ettersyn av planforslag 

 Vedtak av plan i kommunestyret 

 

For å sikre en god prosess og involvering er det viktig at både næringsliv, innbyggere, skole 

og andre interessenter involveres og får bidra med tanker og innspill. Grad av medvirkning og 

virkemidler må avtales i videre prosess. Prosess og framdrift vil avtales nærmere med 

plankonsulent. 

 

Forslag til videre planarbeid. 

Forlag til tema i Konsekvensutredning og planbeskrivelse. Tema ikke bindende, men er 

vurdert på nåværende tidspunkt som mest aktuelt.  

 

Tema KU Planbeskrivelse 

Grøntområder og lekeplasser Tettsted- og stedsutvikling 

Kulturminner og verneverdige bygg Byggeskikk og estetikk 

Landskapsbilde/høyhus Forholdet til eksisterende næringsliv 

 Klimatilpasning/klimaendringer 

 ROS 

 Sosial infrastruktur 

 Teknisk infrastruktur 

 Trafikkforhold, herunder også myke 

trafikanter 

 Universell utforming 

 

Rådmannen vurderer at en fremsynt sentrumsplan blir et viktig administrativt og politisk 

verktøy for å kunne styre utviklingen av Sistranda de neste tiårene. Områdereguleringen vil 

legge premisser for teknisk infrastruktur og trafikkavvikling, gjennom detaljert planlegging av 

bolig, næring og etablering av sentrumsformål. Noe av det som løses gjennom sentrumsplanen 

kunne vært løst gjennom kommunedelplanen for Sistranda, men rådmannen vurderer at 

sentrumsplanen må etableres som en områderegulering, noe som gir større mulighet for økt 

detaljeringsgrad. Planens omfang og avgrensning og legges gjennom et forprosjekt, der 

rapporten legges frem for politisk behandling i formannskapet. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens arealdel, Kommunedelplan for Sistranda 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Forprosjekt finansieres ved omdefinering av følgende prosjekt: 

551317 Infrastruktur sentrumsområde. Saldo pr 1.10.2017  1.110.233,- 

 



 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

Prosjektet annonseres innfor kommunens rammeavtaler og det er ikke innhentet 

kostnadsoverslag. Det forutsettes at kostnad for rapport fra forprosjekt ikke overstiger 1.1 

MNOK 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jomar Finseth Arkiv: Q14  

Arkivsaksnr.: 17/1669    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRUSING AV YTRE BREMNESVEIEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

Søknaden om tilskudd til grusing av Ytre Bremnes vei avslås da Frøya kommune ikke har 

etablerte tilskuddsordninger for vedlikehold av private veier 

 

 

Vedlegg: 

Søknad i brev av 02.06.17 

Kart i målestokk 1:2000 

 

Saksopplysninger:   

Odd Storvik søker på vegne av beboerne i Ytre Bremnes om tilskudd til grusing av Ytre 

Bremnes vei.   

 

Den private veien opplyses å være 474 meter lang og 3 meter bred.  Søknaden begrunnes med 

at det er kostbart for pensjonister med en slik vei.  Det vises til at veien må være 

fremkommelig for beboerne, post og sykepleiere da det heter at pensjonister skal bo hjemme 

lengst mulig.  Videre vises det til at kommunen ut fra overskudd i 2016 har økonomi for en 

liten post i budsjettet til grusing av private veier. 

Søknaden er vedlagt innkallingen. 

 

Søkeren ble tilskrevet av oss 03.08.17 og meddelt at søknaden ikke kan innvilges da det ikke 

er tilskuddsmidler til slike formål. 

 

Søkeren har meldt tilbake at han vil ha en politisk vurdering og behandling.  

 

Vurdering: 

Rådmannen vurderer at ved manglende tilskuddsordninger til veivedlikehold av private veier 

kan en søknad ikke imøtekommes. Et eventuelt kommunalt tilskudd til vedlikehold av private 

veier er å regne som en prinsipiell avgjørelse med stor sannsynlighet for presedens i lignende 

saker. Det vil være nødvendig å avklare tilskuddsordninger generelt før tilskudd kan gis til 

enkelte veistrekninger 

 

 

 

 



 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/2280    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

STØTTE TIL RENOVERING AV TAK TRØNDELAG KYSTHISTORISKE 

MUSEUM  

 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommune bevilger kr. 60.000,00 til renovering av tak Trøndelag Kysthistoriske 

Museum. 

2. Bevilgningen dekkes over reserverte tilleggsbevilninger, gjenstående etter vedtak: 

52.000,-. 

 

Vedlegg: 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 
Det vises til søknad fra Egil jr AS -  datert 27.08.17 -  om støtte til renovering av taket i bygningen 

som i dag huser Trøndelag Kysthistoriske Museum.  Søker mener det ble lovt støtte av 

representanter fra Frøya kommune i flere møter ifb med etableringen av museet på Mausund. 

Trøndelag Kysthistoriske Museum stiftet 27.03.16 og kom i drift i løpet av 2016. Det har allerede 

rukket å bli en suksess. Museet er svært godt besøkt, og museet har bl.a. inngått partnerskapsavtale 

med Mausund Oppvekstsenter i den hensikt å gi barna/elevene innsikt i kystkulturen og styrke 

deres identitet knyttet til denne. 

I forbindelse med båtmotorsamlingen gjorde kommunestyre 23.06.16 følgende vedtak i sak 102/16, 

pkt 2, 3 og 4: 

2. Frøya kommunestyre støtter og roser initiativet på Mausund med å etablere et museum i det 

tidligere fiskemottaket, og viser til utkast til avtale mellom Trøndelag Kysthistoriske museum, Lars 

K. Gåsø og Frøya kommune om å stille ut 15 av motorene på Mausund. Rådmannen bes delta i 

forhandlingene om en endelig avtale. Avtalen skal endelig godkjennes av formannskapet. 

3. Dersom partene kommer til enighet om avtalene, bevilges kr. 150. 000 til opp-pussing og 

klargjøring av lokalitetene på Mausund og til videre tilrettelegging av lokalene. Kr.65. 000 går til 

allerede utførte reparasjoner og tilpasninger. Midlene tas fra midler avsatt til tiltak i øyrekka, 

grønne konsesjoner. 



4. Videre bes rådmannen forhandle ferdig avtale med Egil Berge AS om leie av lokalene, i første 

omgang for en periode på 5 År. Avtalt leiesum for 2016 tas fra Res. Tilleggsbevilgninger, mens leie 

for kommende år legges inn i budsjett og handlingsplan 2017-2020. En leiesum bør være en 

symbolsk sum i og med at kostnader til oppussing av lokalene bekostes delvis av Frøya kommune. 

Det ble av forskjellige årsaker ingen avtale om plassering av motorer på Mausund. Vedtakets punkt 

2 var betinget av slik avtale og ble derfor ikke effektuert. 

Senere søkte museet om midler for å gjøre endringer og utbedringer i lokalene de leier av Egil 

Junior AS. De nevner blant annet ny oppgang for bevegelseshemmede og nødutgang i andre etasje, 

og oppgradering av wc i første etasje. 

Denne søknaden ble behandlet 18.04.17 i Formannskapet, hovedutvalg for kultur med følgende 

vedtak, sak 58/17: 

1. Søknad om tilskudd innvilges. Søknadsbeløp kr. 65.982,00 tas fra reserverte 

tilleggsbevilgninger.  

2. Trøndelag Kysthistoriske museum forplikter seg til å rapportere sine besøkstall slik at de blir 

med i beregningen av norsk kulturindeks. 

 

Vurdering: 

 
Rådmannen er imponert av hva de har fått til på Mausund gjennom etableringen av Trøndelag 

Kysthistoriske museum. Rådmannen er ikke like stolt over kommunens involvering i prosessen forut 

for etableringen, og presiserer at det er rådmannens ansvar. Det medfører riktighet at flere fra 

administrasjonen var på besøk på Mausund i planleggingsfasen og etter at arbeidet med tilpasning 

av lokalene var satt i gang. Og det medfører riktighet at det også var samtaler med Egil Berge, som 

hadde satt i gang renovering av lokalitetene. Det er ingen tvil om at representanter for kommunen 

uttalte seg positivt om det som var på gang, men ingen kan bekrefte at det ble inngått noen løfter 

om støtte til renoveringen. Det hadde heller ingen involverte fra administrasjonen i prosessen 

mandat til. Og det er her rådmannen tar selvkritikk: Det er viktig at representanter for kommunen 

presiserer egen rolle i slike sammenhenger, og at den andre part gjøres oppmerksom på at 

eventuelle bevilgninger må legges fram for politisk behandling. 

Rådmannen finner det riktig – selv om det ikke kan legges fram skriftlig at det ble gitt lovnader – 

delvis å imøtekomme søknaden fra Egil Jr om støtte til renoveringen.  Det er en forholdsvis liten del 

av den totale investeringen, men så er det også slik at renoveringen av bygget likevel var påkrevd og 

bygget ikke bare huser museet. Gjennom dette vedtaket har kommunen bidratt totalt med 

125.972,00 hva angår museet på Mausund. 

 

 



































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/2531    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

FERGE AURE-HITRA - SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG FRA 

EIERKOMMUNENE I MINOFAS AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommune bevilger kr. 50.000 til ferjeselskapet Minofas AS – under forutsetning av 

at de andre eierkommunene bidrar med samme beløp. 

2. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av reserverte tilleggsbevilgninger, konto 

14.901.1100.325. Ny saldo: 2.000,-. 

 

 

Vedlegg: 
Ferge Aure-Hitra-faktaark 
Minofas-søknad Frøya kommune 

 

 

Saksopplysninger:  

  
Det har i lang tid vært arbeidet med å få etablert ferjeforbindelse mellom Laksåvik på Hitra og 

Kjørsvikbugen i Aure. Frøya kommune har vært involvert i arbeidet og dannet i 2009 sammen med 

Aure, Smøla, Hitra, Kristiansund og Hemne ferjeselskapet Midt-Norsk ferjeallianse  AS (MINOFAS 

AS).  Alliansen ønsket å være pådrivere i arbeidet med å styrke kystregionens attraktivitet innen 

næringsutvikling og bosetting, med vekt på bl.a. næringer som energi, havbruk og reiseliv. 

Det ble et slags gjennombrudd da Stortingets kommunalkomite i en enstemmig merknad til 

kommuneproposisjonen 2018 12.juni 2017 vedtok: 

 « K o m i t e e n  er kjent med at det planlegges å etablere et nytt ferjesamband mellom kommunene 
Aure og Hitra. Komiteen har mottatt brev fra fylkesordførerne i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 
der fylkeskommunene understreker viktigheten av et nytt samband mellom Kjørsvikbugen i Aure og 
Laksåvika på Hitra. 

Et slikt samband vil binde fv. 680 i Møre og Romsdal og fv. 713 i Sør-Trøndelag sammen. 
Ferjesambandet vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer via E39, og gi spart reisetid på opp 
mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra, med betydelige gevinster for bl.a. næringslivet. 



Et samband som omtalt, vil ikke bli realisert uten at det tas opp i ferjetilskuddsordningen. 
Kommuneproposisjonen omtaler ikke hvordan evt. nye ferjesamband vil påvirke ferjetilskuddet til 
fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen. K o m i t e e n  ber derfor regjeringen komme 
tilbake til Stortinget med en redegjørelse for hvordan dette kan skje, og fremmer derfor følgende 
forslag: 

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omtale for hvordan nye 

ferjesamband påvirker ferjetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen.» 

Med bakgrunn i dette, innser Minofas at det ennå er et stykke arbeid å gjøre før et endelig vedtak 

om etablering av ferjeforbindelsen kan finne sted. Det er derfor behov for friske driftsmidler, og 

selskapet søker derfor eierkommunene om støtte – stort kr. 50.000 – som samlet vil gi selskapet 

300.000 kroner for det videre arbeidet.  Midlene er tenkt brukt slik: 

 

Kjøp av eksterne tjenester/utredninger    kr. 220 000,- 

Revisjon       kr.   20 000,- 

Møtekostnader       kr.   30 000,- 

Reisekostnader       kr.   30 000,- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SUM        kr. 300 000,- 

        ========= 

 

Vurdering: 

 
Slik saka nå står, er rådmannen innstilt på finne midler til dette spleiselaget. Dette er en kampsak 

som har pågått omkring 20 år. Rådmannen er kjent med at Frøya kommune i sin tid ikke gikk hardt 

ut mot at ferjeforbindelsen Forsnes-Smøla-Kristiansund ble lagt ned, nettopp med begrunnelse at 

ferjebindelse Laksåvika-Kjørsvikbugen ville bli en realitet. Så har det tatt lengre tid enn antatt å få 

dette på plass. Med kommunalkomiteens bestilling til regjeringen, er arbeidet kommet et skritt 

videre. Det vil utvilsom være behov for påtrykk fra kommunene og ferjeselskapet slik at Stortingets 

bestilling følges opp og at det igjen fører til snarlig realisering av prosjektet. 

Rådmannen ser ingen annen budsjettpost å hente midler fra enn reserverte tilleggsbevilgninger.  



Ferge Aure-Hitra 

Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av 
havets areal og ressurser. Her har kysten av Nordmøre og Trøndelag allerede en solid 
posisjon, med mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at 
man blir mer attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Ny 
fergeforbindelse mellom Aure og Hitra vil i så måte være et rimelig, men avgjørende 
bidrag for å oppnå det som hele nasjonen og regionen vil ha nytte av. 
 

 
 
Beliggenhet og reisetider 
 
Nytt samband Aure-Hitra vil gå tvers over Trondheimsleia mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika 
på Hitra. Overfartstiden vil være mellom 20-25 minutter. Fergesambandet vil binde sammen FV680 i 
Møre og Romsdal og FV 713 i Sør-Trøndelag. 
Ny ferge Aure-Hitra vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer og gi spart reisetid på opp mot 
60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra. Det samme gjelder f.eks. mellom Kristiansund og 
Hitra. Vi legger til grunn dagens næringstransport langs E39 i beregningene for reisetid og 
kjøreavstand. 
 

Både i Kjørsvikbugen (Aure) og Laksåvika (Hitra) foreligger det godkjente reguleringsplaner for 
bygging av fergeleier og adkomstveier. 

  

 



Binder sammen 2 adskilte bo- og arbeidsmarkedsregioner til en felles kystregion 
 
Innbyggertall 1.1.16 

Aure: 3 526  Hemne: 4 260  Smøla: 2 141   Totalt: 9 927 

 

Hitra: 4 622  Frøya: 4 799     Totalt: 9 421 

 

Ny bo- og arbeidsmarkedsregion (inkl. deler av Snillfjord) med ferge Aure-Hitra: Totalt 20 000  

 
Styrker næringslivets konkurransekraft 
 
Det er en bred støtte fra regionens næringsliv om at ferge Aure-Hitra er et viktig samferdselstiltak for 
å styrke næringslivets konkurransekraft for fremtiden.  
 
Dette illustreres også godt av Marine Harvest i følgende uttalelse: «Marine Harvest har som kanskje 
kjent betydelig virksomhet i kommunene Hitra, Frøya, Snillfjord, Smøla, Aure og Averøya. Samlet 
sysselsetter vår årlige produksjon av rundt 70 000 tonn laks rundt 320 personer i dette området. Selv 
om transport av fisk og fôr stort sett går med båt, har både vi og våre leverandører et betydelig 
transportbehov for utstyr og personell mellom Hitra og Nordmøre.»  
 
Det ble totalt uttransportert 205 000 tonn med slaktet laks fra Hitra og Frøya i 2015. Dette tilsvarer 
verdier for opp mot 10 milliarder kroner. I tillegg kommer ytterligere verdiskaping innenfor avledet 
virksomhet. 
 
 
 

 
Hitra Kysthavn, Sandstad 

 
 
 
 
 
 



Samfunnsøkonomisk lønnsomt  
 
Møreforsking har i 2016 gjennomført en oppdatering av deres opprinnelige rapport fra 2007 som 
omfatter trafikktall og samfunnsøkonomiske konsekvenser for ferge Aure-Hitra. 
 
Oppsummering Møreforsking Molde AS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Investeringer i fergekaier og adkomstveier 
 
Multiconsult, i samarbeid med Norconsult, har utarbeidet en investeringskalkyle for bygging av 
adkomstveier og fergekaier i Kjørsvikbugen og i Laksåvika. Investeringskalkylen er basert på trafikktall 
i Møreforsking sin rapport. Kalkylen ble sist revidert september 2016. 
 
 
 
 
 

• Trafikkberegningene gir et moderat trafikkvolum på 110-150 biler per dag 

• Trafikkinntektene i ferjesambandet er estimert til 6,5 mill. kroner 

• Tilskuddsbehovet er anslått til ca. 20 mill. kroner dersom en tradisjonell dieseldrevet ferje 
tas i bruk og om lag 11 mill. kroner dersom en batteridrevet ferje blir valgt 

• Trafikantnytten er beregnet til 14,6 mill. kroner. Dette fordeles med 6,5 mill. kroner for 
lette biler og 8,1mill. kroner for tunge biler 

• Den økte trafikantnytten kommer først og fremst av spart reisetid og sparte 
reisekostnader. 

• Dette er andre gang Møreforsking Molde regner samfunnsøkonomi på dette prosjektet, og 
vi mener beregningsgrunnlaget er nøkternt. Resultatene indikerer at tiltaket vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og analysene anses som robuste.  

 

Planlagt fergeleie Kjørsvikbugen 
Tjeldbergodden og 
Bioparken 



Batteriferge: 
 

Sum entreprise Kjørsvikbugen og Laksåvika eks. mva     51 100 000  

25 % mva          12 775 000  

Grunnerverv, planlegging/prosjektering, byggeledelse og adm.kost         5 625 000  

TOTALKOSTNAD inkl. mva          69 500 000  

       

Usikkerhetsmargin +/-20 %           

 
Dieselferge: 
 

Sum entreprise Kjørsvikbugen og Laksåvika eks. mva 
  

  37 600 000  

25 % mva 
     

  9 400 000  

Grunnerverv, planlegging/prosjektering, byggeledelse og adm.kost 
 

      4 900 000  

TOTALKOSTNAD inkl. mva 
     

   51 900 000  

       Usikkerhetsmargin +/-20 % 
     

 

 
Svært godt egnet som utviklingsprosjekt 
 
Allerede i 2011 ble det gjennomført en studie på etablering av en batteriferge i sambandet. Denne 
studien ble støttet finansielt av tidligere Transnova (nå Enova), og gjennomført i samarbeid med 
ledende aktører i den maritime klyngen på Sunnmøre. Studien viste at fergeprosjektet var meget 
godt egnet for en batteriferge i sambandet. 
 
Oppstart av et helt nytt fergesamband, som ferge Aure-Hitra, gir større handlingsrom for utprøving 
av nye løsninger for fremtidens fergedrift. Dette kan være ny teknologi for lav- og nullutslippsferger 
og nye kostnadseffektive måter å bygge og drive et fergesamband på.  
 

 
 
Midt-Norsk Fergeallianse AS (Minofas) 
 
Minofas eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hitra, Frøya, Hemne og Kristiansund og 
Nordmøre Havn IKS. Selskapet har som formål å etablere fergesambandet Aure-Hitra. 
 
Gjennom et felles selskap, ønsker kommunene å være pådrivere i arbeidet for å styrke kystregionen 
sin attraktivitet innen næringsutvikling og bosetting med vekt på næringer som havbruk, energi og 
reiseliv. 
 

Glutra: 
Verdens første LNG-ferge som ble satt i 
drift i år 2000. Den gikk også i flere år i 
sambandet Seivika-Tømmervåg, 
Nordmøre. LNG ble levert fra 
Tjeldbergodden, Aure. 
Nå i drift i sambandet Flakk-Rørvik, 
Trøndelag. 



 

 

 

Frøya kommune 

7260 Sistranda 

 

 

         Kjørsvikbugen, 28.08.17 

FERGE AURE-HITRA – SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG FRA EIERKOMMUNENE  

Midt-Norsk Fergeallianse AS (Minofas) eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne, Hitra 

og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og selskapet har som formål å få etablert 

fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. 

Bakgrunnen for denne alliansen er at kommunene ønsker å være pådrivere i arbeidet for å styrke 

kystregionen sin attraktivitet innen næringsutvikling og bosetting, med vekt på bl.a. næringer som 

energi, havbruk og reiseliv. Det er også en bred støtte fra regionens næringsliv om at dette er et 

viktig samferdselstiltak for å styrke næringslivets konkurransekraft og attraktivitet for fremtiden. 

Eierkommunene i Minofas har lagt ned et betydelig arbeid for at fergeforbindelsen skal bli realisert. 

Det foreligger godkjente reguleringsplaner for fergeprosjektet både i Kjørsvikbugen og Laksåvika. I 

tillegg er det utarbeidet oppdaterte rapporter både i forhold til samfunnsøkonomi, trafikktall og 

investeringer/drift. 

Minofas er fornøyd med kommunalkomiteen sin enstemmige merknad i sin innstilling til Stortinget 

den 6. juni 2017 vedr. Kommuneproposisjonen 2018: 

« K o m i t e e n  er kjent med at det planlegges å etablere et nytt ferjesamband mellom kommunene 
Aure og Hitra. Komiteen har mottatt brev fra fylkesordførerne i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, 
der fylkeskommunene understreker viktigheten av et nytt samband mellom Kjørsvikbugen i Aure og 
Laksåvika på Hitra. 
 
Et slikt samband vil binde fv. 680 i Møre og Romsdal og fv. 713 i Sør-Trøndelag sammen. 
Ferjesambandet vil redusere kjøreavstanden med 120 kilometer via E39, og gi spart reisetid på opp 
mot 60 minutter mellom kommunene Aure og Hitra, med betydelige gevinster for bl.a. næringslivet. 

Et samband som omtalt, vil ikke bli realisert uten at det tas opp i ferjetilskuddsordningen. 
Kommuneproposisjonen omtaler ikke hvordan evt. nye ferjesamband vil påvirke ferjetilskuddet til 
fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen. K o m i t e e n  ber derfor regjeringen komme 
tilbake til Stortinget med en redegjørelse for hvordan dette kan skje, og fremmer derfor følgende 
forslag: 



«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omtale for hvordan nye 
ferjesamband påvirker ferjetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen.» 
 
Den 12. juni 2017 behandlet Stortinget Kommuneproposisjonen 2018, og kommunalkomiteen sin 
innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Dette er et viktig skritt i positiv retning når det gjelder å få finansiert og realisert ferge Aure-Hitra. 
Imidlertid er styret i Minofas klar på at selskapet også i tiden fremover må være godt rustet til å følge 
opp arbeidet frem til en realisering av fergeforbindelsen. En viktig forutsetning er derfor å sørge for 
at selskapet har tilstrekkelig tilgang på kapital og ressurser. 
 
Pr. 30.06.17 er egenkapitalen i Minofas i overkant av kr. 100 000,-. Budsjetterte kostnader i selskapet 
for 2. halvår 2017 og 2018 er følgende: 

Kjøp av eksterne tjenester/utredninger    kr. 220 000,- 
Revisjon       kr.   20 000,- 
Møtekostnader       kr.   30 000,- 
Reisekostnader       kr.   30 000,- 
 
SUM        kr. 300 000,- 

Med bakgrunn i dette søker Midt-Norsk Fergeallianse AS sine eierkommuner Aure, Hemne, Hitra, 

Frøya, Smøla og Kristiansund om støtte på kr. 50 000,- fra hver kommune.  

Minofas ser frem til en positiv behandling av søknaden, og ønsker gjerne tilbakemelding på vår 

søknad innen 1. oktober 2017. For ytterligere spørsmål eller ønske om tilleggsinformasjon, ta gjerne 

kontakt med undertegnede. 

 

Med vennlig hilsen 

for Midt-Norsk Fergeallianse AS 

 

Karin Torset 

Forretningsfører 

 

Kopi: Styret i Midt-Norsk Fergeallianse AS 

 

Vedlegg: Faktaark ferge Aure-Hitra 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 17/1457    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TV-AKSJONEN NRK 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune bevilger kr. 20 000 til TV-aksjonen 2017, NRK Unicef. 

Tilskuddet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

Vedlegg: 

 
Oppfordring til bidrag 

 

Saksopplysninger:   

 
Årets tv-aksjon skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang til læring. Et av fem 

barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at 

barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Skolegang gir barn som 

lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen. På sikt bidrar utdanning til å 

gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden. 

 

Vurdering: 

 
Rådmannen innstiller på å gi et bidrag på kr. 20 000, det samme beløp som for tv-aksjonen i 2016. 

Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres da med kr. 20 000, ny saldo blir da kr. 92 881 forutsatt 

positivt vedtak i kommunestyresaksak 17/2237 «Budsjettjustering frie inntekter». 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2776    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2777    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

Oppstart revidering kulturplan 

Orientering om helseplattformen 

Status flyktningetjenesten 
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