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Melding til medlemmene: 

 

Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 

sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 

 

Ap og Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A.  

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C. 

 

 



Saknr: 98/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2199 

Sak nr: 

98/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

98/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 22.06.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 22.06.17 

 

 



Saknr: 99/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2027 

Sak nr: 

99/17 

Saksbehandler: 

Torbjørn Berglann 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

/ Kommunestyret 29.08.2017 

99/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

REVISJONSRAPPORT SANERING/UTBYGGING AV SLAMAVSKILLER RABBEN 1  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 

forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og 

kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter 

slike tiltak. 

2.  Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 

administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggingsog 

dispensasjonssaker. 

3.  Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 

behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 

4.  Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 
 

Vedlegg: 

 

Rapport fra Revisjon Midt-Norge 

Særutskrift av saken 
 

 

 



Saknr: 100/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2026 

Sak nr: 

100/17 

Saksbehandler: 

Torbjørn Berglann 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

/ Kommunestyret 29.08.2017 

100/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Kontrollutvalgets årsmelding  

Særutskrift av behandlingen. 
 

 

 

 

 



Saknr: 101/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/226 

Sak nr: 

101/17 

Saksbehandler: 

Mona Åsen 

Arkivkode: 

233 C41 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

92/17 Formannskapet 30.05.2017 

101/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

KLAGE PÅ VEDTAK FRA FSK SAK 92/17 I MØTE 30.05.17  

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Vedtak med sak nr. 92/17 fra formannskapets møte 30.05.17, avslag på søknad om nye midler til Artists 

in residency opprettholdes. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 92/17 

 

Vedtak: 

På bakgrunn av siste vedtak ber formannskapet søkeren se på alternative finansieringer for eventuelt 

videreføring av prosjektet. Søknaden foreslåes avslått.  

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksprotokoll ned saks nr. 92/17 fra møte i FSK 30.05.17 

2. Klage på vedtak i formannskap vedrørende Sula Air 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

17/226-3 NY SØKNAD OM MIDLER - ARTISTS IN RESIDENCY  

  

Saksopplysninger:   

 

Formannskapet behandlet i sak nr. 92/17 søknad om nye midler til Artists in residency. 

Frøya kommune har over flere år tildelt midler til prosjektet, men ble av formannskapet 17.03.15 sak 15/152 

oppfordret til å se på alternative finansieringer for videreføring av prosjektet etter siste periode. 

Bakgrunn for avslag i formannskapet 30.05.17 er at det fremkom ikke i søknaden at vilkåret om å søke 

alternativ finansiering var innfridd. Rådmannen anmodet videre i saken at dette ble en del av fremtidig 

organisering av prosjektet, og ba om at det ble fremlagt for kommunen i forkant av en eventuell ny søkerunde. 

 

Vurdering: 

 

Klage på vedtaket er vedlagt denne saken. Her fremkommer det ikke noen nye opplysninger i henhold til 

oppfordring fra rådmannen, og vedtak om avslag foreslås derfor opprettholdt. 

 

 



Saknr: 102/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2433 

Sak nr: 

102/17 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

256 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

102/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

DALPRO AS - SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å stille garanti til DalPro AS for lån – stort kr 

1.680.000 med tillegg av 10% til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av 

eventuelle påløpe renter og omkostninger – jfr. kommunelovens 51, jfr. forskrift 

av 02.02.2001 om kommunale garantier.  

2. Garanti stilles som selvskyldnerkausjon for lån inntil kr 1.680.000 + 10%. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1.848.000.  

3. Garantien avvikles i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år med 

tillegg av inntil 2 år, maksimum frem til 31.12.2034, jfr. forskriftens § 3.  

4. Garantien gis under forutsetning av departementets/Fylkesmannens godkjenning  

 
 

Vedlegg: 

 

Søknad DalPro AS - udatert 

Styrereferat DalPro AS – 29.06.17 

 

Saksopplysninger:   

 

DalPro AS søker i brev av 11.07.2017 om kommunal garanti for lån totalt på kr 4.200.000.  

Hitra kommunes andel utgjør kr 2.520.000, i samsvar med kommunens eierandel på 60%. Frøya kommunes 

andel utgjør resterende beløp med kr 1.680.000. 

 

Til grunn for garantisøknaden er ønsket om å styrke sin attføringsvirksomhet ved å investere i et 

fleraktivitetshus med et moderne, nytt vaskeri på Frøya. Dette for å tilrettelegge for moderne drift og for å 

dekke framtidas behov. Dette nødvendiggjør et lånebehov på kr 3.700.000. I tillegg ønsker selskapet å 

modernisere gårdsmatdriften på Hitra, noe som krever en ombygging av dagens lokaler for kantinedrift og 

alternative produksjoner. Nødvendig lånebehov er kr 500.000 for dette prosjektet. Til sammen et lånebehov på 

kr 4.200.000. 

 

DalPro AS er en heleid kommunal bedrift der Hitra kommune eier 60% av aksjekapitalen og Frøya kommune 

40%. DalPro AS sin hovedvirksomhet er attføring.  

Bedriften skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby 

realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning.  

Samtidig skal DalPro AS tilby arbeidsutprøving i eksterne bedrifter, der hensikten er å bidra til at deltakerne 

kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby 

opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i DalPros produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt 

arbeid i ordinært arbeidsliv. 
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En kommunal garanti vil gi bedre lånebetingelser for selskapet enn om de ikke har det. 

 

Vurdering: 

 

Dalpro AS har en lånegjeld som er på 69% av egenkapitalen. Egenkapitalen er redusert med 3,7% fra 2015 til 

2016 på grunn av underskudd i 2016.  

Avdrag utgjør kr 769.000 pr. år, og rentekostnad var i 2016 på kr 144.891 som utgjør et rentenivå på 1,71 

prosent. 

 

Kommunal garanti har erfaringsmessig medført ca. en prosent lavere rente. Dersom høyere effekt oppnås er det 

positivt. 

 

Kommuneloven gir kommunene mulighet til å stille garanti til heleide kommunale selskaper som driver 

næringsvirksomhet, jfr. kommunelovens § 51. 

 

DalPro AS har hatt overskudd de siste årene, bortsett fra i 2016. Årsaken til underskuddet i 2016 er salgssvikt 

for spesielt Gårdsmat og vaskeri. Det er også noe svakere resultat for andre driftsområder.  

Det er påregnet å ta grep om driftssituasjonen for å igjen oppnå overskudd i 2017. Det arbeides med å sikre en 

sunn økonomi i kombinasjon med en styrking av kvaliteten på de tjenestene som leveres til 

samarbeidspartnerne.  

En lånegaranti vil medføre lavere innlånskostnader og vil være med på å sikre overskudd og derigjennom 

egenkapitalen fremover. 

 

Ut fra en totalvurdering er det ingen hindringer som tilsier at søknaden ikke kan imøtekommes, og ut fra dette 

innstiller rådmannen på at garanti gis. 

 



Saknr: 103/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1643 

Sak nr: 

103/17 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

99/17 Formannskapet 15.06.2017 

78/17 Kommunestyret 22.06.2017 

103/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL - DALPRO AS  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommunestyre vedtar rettet emisjon med kr 1.492.000,- til DalPro AS, slik at Frøya 
kommunes eierandel i selskapet økes fra 40% til 49%. Aksjefordelingen etter emisjon i DalPro 

AS vil for Frøya kommune være 49% og Hitra kommune 51%. 

 

 Frøya kommunes rettet emisjon forutsettes brukt til DalPro AS sin utvidelse av virksomheten på 

Sistranda hva gjelder flytting og modernisering av vaskeri og etablering av et flerbrukshus i 

tilknytning til dette. 

 

 Frøya kommune forutsetter et vedtak i Hitra kommunestyre som innehar Frøya kommunes 

emisjon og forutsetninger satt for denne emisjonen. 

 

 Den økte aksjekapitalen finansieres over disposisjonsfond. Saldo på disposisjonsfondet er pr 

19.09.17 11.242.051 kr. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 99/17 

 

Vedtak: 

 Frøya kommunestyre vedtar å øke sin eierandel i DalPro AS til 50 % ved å betale inn kr 

1.492.000 i økt aksjekapital 

 

 Frøya kommunestyre vedtar å gi DalPro AS en kommunal garanti på et lån tilsvarende kr 1.500 

000 kr 

 

 Frøya kommunestyre stiller følgende vilkår: 

o Den økte aktiviteten som dette vedtaket medfører, skal gjenspeile økt aktivitet på -og i 

Frøya kommune 

o Hitra kommune er enige i å endre den innbyrdes aksjeandelen. 

 

 Den økte aksjekapitalen finansieres over disposisjonsfond.  

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.06.2017 sak 78/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

DalPro AS ønsker å utvide sin virksomhet på Frøya. Dette er vanskelig da dagens lokaliteter på 
Siholmen er for små. De ønsker en utvidelse av sin drift bl.a. en modernisering av vaskeriet, og bygge 
et flerbrukshus.  I den sammenheng ønsker DalPro AS et tettere samarbeid med sin medeier Frøya 
kommune i forhold til medfinansiering av et fleraktivitetshus med vaskeri på kr 1.492.000, samt 
kommunal garanti for egne lån på inntil 3 millioner kr fordelt mellom eierkommunene.   
 
Dalpro AS har i dag en aksjekapital på kr 7.460.000. Frøya kommune eier 40 % av aksjene, tilsvarende 
kr 2.984.000, mens Hitra kommune eier 60 %. Ved at Frøya kommune betaler inn kr 1.492.000 i 
aksjekapital, oppnås 49% eierandel.  
 
Ny aksjekapital blir da på kr 8.952.000. Den innskutte aksjekapitalen brukes så til å finansiere 
fleraktivitetshuset. 
 
I forbindelse med finansiering gjennom låneopptak for fleraktivitetshus (ca. kr 2.500. 000), samt for 
Gårdsmat (ca. kr 500.000), vil DalPro AS be om kommunal garanti slik det er gitt gjennom tidligere 
låneopptak. Den kommunale garantiandel vil i utgangspunktet tilsvare aksjeandelen i DalPro. 
 
DalPro AS skriver selv i sin søknad til kommunen følgende: 
 
«DalPro AS har jobbet med 2 hovedalternativer til fleraktivitetshuset: 

1. Nytt bygg, helst nærmere sentrum av Sistranda 
2. Utvidelse av Vaskeriet på Siholmen 

 
Alternativ 1:  
 
Fase 1 
Kjøp av nytt bygg med tomt: Vel kr 3.000.000  
Finansiering: Frøya kommune kr 1.492.000 og DalPro-lån for resterende. 
I tillegg kommer ombygging til fleraktivitetshus ekskl. vaskeri med egenkapital: ca. kr 50.000. 
 
En forutsetning her at eierne blir enige om å endre aksjekapitalen. Hitra formannskap har ikke uten 
videre sagt ja til å endre den innbyrdes aksjeandelen, men er positiv til å garantere lån på 3 mill. kr.  
 
Vi er i dag i samtaler med en veldig aktuell selger på Sistranda, og det haster for oss å få avklaring 
på Frøya kommunes vilje til medfinansiering. Kan Frøya kommune medfinansiere på annen måte enn 
utvidelse av aksjekapitalen dersom det ikke blir mulig? Selgeren av nytomta vil ha snarlig avklaring 
ellers risikerer vi å miste denne muligheten. 
 
Fase 2 
Utvidelse av eksisterende bygg på nytomta med Vaskeri 
Finansiering: Salg av Vaskeribygget på Siholmen, samt egenkapital og om nødvendig lån i regi av 
DalPro AS. Sikkerhetsventil hvis kostnadene blir uforholdsmessig store er å opprettholde noen år 
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Vaskeriet på Siholmen i tillegg til fleraktivitetshuset på nytomta inntil DalPro får råd til å flytte 
Vaskeriet til nytomta. Fleraktivitetshuset i sentrum vil uansett vøre veldig nyttig for våre øvrige 
satsningsområder. 
 
Alternativ 2: 
 
Ombygging/utvidelse av vaskeribygget på Siholmen til fleraktivitetshus med et større vaskeri og 
ekstra areal for andre aktiviteter. Kostnadene er uavklart da vi ikke vet hva som blir tillatt i forhold til 
en ekstra etasje eller utvidelse mot sjøen, men kostnadene vil trolig komme på over 2 millioner kr.  
 
Vurdering av alternativene: 
Ut fra inntjening og økte aktiviteter er det sentrumsnære alternativ 1 best pga bedre tilgjengelighet. 
Ut fra kostnader er trolig Siholmen billigst. Samlet sett vil det sentrumsnære alternativitet trolig gi 
best nettoinntjening over tid med sin langt bedre tilgjengelighet. 
 
Hvorfor fleraktivitetshus på Frøya? 
DalPro AS ønsker å utvide sitt tilbud til eierkommunene, NAV/Staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og privat næringsliv.  Videre ønsker DalPro AS å bli gode på dette både kvalitetsmessig og 
økonomisk. 
 
Våre viktigste tiltak i dag er: 

- VTA (Varig tilrettelagte Arbeid): 18 plasser 
- APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: 13 plasser 
- Jobbklubb: Inntil 20 plasser 5 uker i året 
- VOX-kurs for arbeidsinnvandrere og bedrifter 
- Praksisplass for skoleelever i grunnskolene og videregående skole (vgs) 
- Lærekandidatplasser for Sør-Trøndelag fylkeskommune/vgs 
- Tilbud for utviklingshemmede for Hitra kommune: 6 plasser 
- Trivselstiltak for eldre og hjemmeboende demente for Hitra: 6 plasser 3 dager i uka 

 
Våre viktigste arenaer for VTA og APS på Frøya er Vaskeriet på Siholmen, sommervedlikehold og det 
ordinære næringslivet. NAV setter i dag krav om at deltakerne i APS og VTA i stadig større grad skal 
prøves ut i ordinært arbeid. Dette for å øke mulighetene for å få flere ut i fast, ordinært arbeid. Dette 
betyr at det blir færre NAV-deltakere i våre produksjonsavdelinger, inkl. Vaskeriet. Som følge av de 
nye NAV-krav har vi måttet legge ned gartneriet da vi ikke hadde nok deltakere.  
 
Vaskeriet ble utformet i ei tid da det var rikelig med deltakere ved at produksjonen ble veldig 
manuell, men god nok til å levere klær i forhold til etterspørselen. I dag sitter vi med et gammeldags 
vaskeri med færre deltakere og for å opprettholde høy kvalitet på vaskeritjenestene, har vi måttet si 
nei til nye, større kunder. Skal vi fortsette med vaskeriet i framtida, må vi ha større areal og 
effektivisere/modernisere driften slik at vi kan øke produksjonen i forhold til den økte etterspørselen. 
Ved å modernisere vaskeriet vil produksjonen bli mer lik andre bedrifter og gjøre deltakerne bedre 
rustet til å gå over i annen ordinær virksomhet, slik at flest mulig deltakere på kortest mulig tid får 
fast jobb i eksterne bedrifter.   
 
I tillegg til en modernisering av vaskeriet ønsker vi å få utviklet et fleraktivitetshus for å imøtekomme 
dagens og morgendagens behov. I dag har vi spesielt behov for: 

- Et kurslokale for Jobbklubb, Vox-kurs og kurs til næringslivet på Frøya 
- Base for sommervedlikeholdet 
- Møteplass nærmere våre kunder 
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DalPro AS ønsker å møte den nye tid med anbudsregime og færre interne deltakere fra NAV med å 
utvikle nye tilbud samt stå bedre rustet ved nye anbudskonkurranser. Derfor har vi utviklet vår 
kursvirksomhet og jobbet tett mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få flere lærekandidater, samt 
lagt mye ressurser i økt deltakerkompetanse i forhold til nye NAV-krav. Det vi nå mangler på Frøya er 
et fleraktivitetshus som vil gi oss langt bedre utviklingsmuligheter for å skreddersy tilbud tilpasset 
kundene på Frøya, inkl. Frøya kommune.  
 
Aktuelle nye tiltak vi ønsker å utvikle på Frøya er: 

- Lavterskeltilbud 
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
- Flyktningetilbud 
- Aktivitetstilbud for utsatte grupper 
- Trivselstilbud for ulike aldersgrupper 
- Nye kurs for næringslivet 

 
Utbygging av et fleraktivitetshus med vaskeri betyr investeringer og økte kostnader, men dersom 
Frøya kommune vil bruke våre mulige tilbud, tilsier det at nettogevinsten både for DalPro og Frøya 
kommune skal bli god. Et slikt samarbeid mellom vekstbedrifter og eierkommuner har man fått til på 
flere plasser i Norge. Eksempelvis kan nevnes Verdal og Oppdal kommune som har et utstrakt 
samarbeid med sine vekstbedrifter på dette feltet, og der begge parter tjener på samarbeidet. 
 
Et eksempel på slikt samarbeid er aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Med en base på Sistranda 
kan vi yte denne tjenesten ved at Frøya betaler oss for de kostnadene vi har for jobben (først og 
fremst lønnskostnader) for å gjøre dette. Dersom vi da blir enige om å sysselsette 
sosialhjelpsmottakerne med oppgaver for kommunen som f.eks. maling av kommunale eiendommer, 
vasking av kommunale biler m.m., betyr det at kommunen får redusert sine årlige 
vedlikeholdskostnader og dermed blir nettokostnaden for aktivitetstilbudet tilsvarende redusert. 
Samtidig kan vi sikre en tett faglig oppfølging med hovedmål å bidra til at flest mulig av denne 
gruppen som er i stand til det, kommer i jobb. 
 
Ved at DalPro AS får flere bein å stå på sikrer vi framtidige produksjoner i bedriften, inkl. Vaskeriet 
sett på bakgrunn av at vi framover må regne med færre NAV-deltakere i våre produksjoner. 
 
Ut fra forannevnte søker vi om tilskudd på kr 1.492.000 kr, samt tilsagn om å gi kommunal garanti 
på inntil kr 1.500.000. …» 
 
Vurdering: 

 

Rådmann innstiller på at Frøya kommune utvider sin aksjekapital i DalPro AS til 49 %, og gir 
kommunal garanti på låneopptak som omsøkt.  
 
Dette begrunnes i at Frøya kommune har behov for et tilbud og en arena som DalPro AS beskriver i 
sin søknad til kommunen. Spesielt vil rådmann peke på dette med lavterskeltilbud for brukergruppen 
rus/psykiatri. Her har kommunene Frøya og Hitra fått innvilget tilskudd fra fylkesmannen for å starte 
opp et lavterskeltilbud for denne brukergruppen på Hammerstadgården. Dette vil starte opp høsten 
2017. I fortsettelsen kan også aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere/ulike tilbud for mennesker i 
forskjellige livskriser være veldig aktuelle samarbeidsområder for vekstbedriften og kommunene.  
 
DalPro AS har mange muligheter for aktivisering og arbeid til personer utover «bare» gårdsdrift, noe 
som er en stor fordel da de forskjellige menneskene som skal inn i evt. tilbud har forskjellige 
interesser og behov. Det er også viktig at det finnes gode arenaer for dette på Frøya, i tillegg til /og 
som et supplement til Hammerstadgården på Hitra.  
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Økonomiske konsekvenser: 

 
Rådmann innstiller på at den økte aksjekapitalen dekkes fra disposisjonsfondet.  
 

Saldo på den konto som blir belastet: 

 

Saldo på disp.fond pr 19.09.17 er på kr 11.242.051,00. Saldo etter vedtak blir på kr 9 750 051,00. 
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BUDSJETTJUSTERING PLEIE OG OMSORG 2017  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.09.2017 sak 139/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO 
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Saksopplysninger:   

Budsjettendringen for PLO er gjort i samarbeid med virksomhetsleder for virksomheten for å rette opp en god 

del skjevheter mellom ansvarene i virksomheten. Dette er kun en justering mellom ansvarsnivåene og påvirker 

ikke det opprinnelige budsjettet. 

 

Etter beskjed fra revisor må budsjettjusteringer som påvirker netto resultat på de forskjellige ansvarene innen 

en virksomhet behandles av kommunestyret. 
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BUDSJETT 2018, HANDLINGSREGLER  

 

 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond: 

 Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i årlige avdrag. 

Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående. 

 

 For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke 

overstiger 20,5 millioner kr. 

 

 Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.09.2017 sak 140/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og bufferfond: 

 Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i årlige avdrag. Dette 

medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående. 

 

 For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett låneopptak som ikke overstiger 

20,5 millioner kr. 

 

 Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet. 

 

 

Enstemmig. 

 

Saksopplysninger:   

 

Handlingsregler for budsjettet 2018 – 2021: 

I forbindelse med budsjettprosessen for 2018 har spørsmålet rundt handlingsregler for gjeldshåndteringen vært 

et tema, både administrativt og politisk.  

 

Rådmannen har invitert til en debatt om dette i formannskapet, og etter signaler derfra legges det nå frem en 

sak med forslag til handlingsregler for økonomiplanperioden. 

 

Rådmannen ønsker også å legge frem forslag på hvordan Frøya kommune kan sikre seg mot renteendringer på 

kommunens gjeldsportefølge. 
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For 2016 betalte Frøya kommune avdrag og renter slik: 

  
Renter og avdrag i 2016 

Renter Avdrag Totalt 

Startlån           1 065 274            4 745 726            5 811 000  

VAR           3 228 418            5 535 212            8 763 630  

Øvrige lån         12 145 003          20 683 204          32 828 207  

Totalt         16 438 695          30 964 142          47 402 837  
 

Tabellen viser at kommunen brukte ca. 47,5 millioner kr på renter og avdrag i 2016.  

 

Startlån og VAR er klare selvkostområder og vil ikke påvirke kommunens driftsbudsjett ved en eventuell 

renteøkning. Dette pga at kostnadene med disse områdene vil bli betalt av brukerne av disse tjenestene, 

låntakerne og husstandene på Frøya.  

 

De øvrige lån som kommen foretar etter vedtak i kommunestyret, belastes kommunens driftsbudsjett. En 

endring av renten på slike lån vil ha en direkte påvirkning på kommunens driftsbudsjett.  

 

Frøya kommune har pr. dato veldig høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det vil være en klar fordel 

hvis kommunen har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de låneopptakene kommunen gjør er minst 

mulig rentesensitiv. Rådmannen anbefaler derfor at gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost ikke 

overstiger det kommunen betaler inn i avdrag, slik at gjeldsgraden for slike lån er jevn eller nedadgående. 

 

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån, husbankfinansierte utbygning til 

ulike brukergrupper som betaler husleie.  Husleien dekker kapitalkostnaden for oppføring og utbygging av 

områder (industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved salg av tomter og eiendommer. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at låneopptaket for budsjettåret 2018 for områder som ikke er selvkostområder 

ikke overstiger 20,5 millioner kr. For budsjettåret 2019 – 2021 gjøres samme beregning fra årsregnskapet året 

før budsjettåret der man tar ut selvkostområdene som gir en årlig handlingsregel. 

 

Rentesikring 

Frøya kommune har stor gjeld, og vil være særdeles sårbar ovenfor renteendringer. Kommunen har pr i dag ca. 

4,8 millioner kr avsatt til bufferfond. Det er for 2017 budsjettert med en avsetning til dette fondet på 1,880 

millioner kr. Med en lånegjeld pr 31.12.16 på ca. 517 millioner kr unntatt selvkostområder vil en renteendring 

ha stor påvirkning på kommunens driftsbudsjett.  

 

Det er flere måter kommunen kan øke bufferfondet for å sikre seg mot store renteendringer.  

 

1. En måte er å sette av noe av disposisjonsfondet som er pr d.d. etter budsjettert forbruk for 2017 på ca. 

7 millioner kr. Kommunen kan sette av hele eller deler av dette til bufferfond.  

2. Et annet alternativ er at rådmannen hver gang det skal avsettes til disposisjonsfondet ved f.eks. økte 

skatteinntekter med 50% avsettes til bufferfond og 50% til disposisjonsfond. 

3. En tredje løsning er å budsjettere hvert år med f.eks. 2 millioner kr, og slik sikrer en jevn økning av 

bufferfondet. 

4. Et annet alternativ kan være å avsette noe av likviditetsreservene i aksjefond til bufferfondet. Pr 

1.tertial 2017 hadde Frøya kommune ca. 136 millioner kr i aksjer og andeler. Ca. 90 millioner av dette 

kan kun brukes som investeringsmidler, mens avkastningen kan tas ut eller skjermes og regnes som en 

del av bufferfondet. Disse midlene er allerede likviditetsreserver, og er allerede tilgjengelig som en 

buffer for driften, men å tydeliggjøre eventuelt selge noen aksjer og andeler for å øke størrelsen på 

bufferfondet vil gi en ekstra sikkerhet. 

 

Av de 4 valg som skissert over, anbefaler rådmannen å sette av i hvert budsjett en økning av bufferfondet, da 

det er dette som gir en sikker og fast avsetning. Avsetningene kan da også brukes i avsetningsåret hvis 

kommunen får større renteutgifter. 
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Vurdering 

 

Ut fra saksfremstillingen over, anbefalinger fra revisor og innspill etter forelesning fra Bjørn Brox, innstiller 

rådmann på at kommunestyret vedtar en handlingsregel ift låneopptak og rentebuffer. 

 

Rådmann anbefaler Frøya kommunestyre å vedta følgende handlingsregel om gjeld og nye låneopptak: 

 Gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i 

avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er jevn eller nedadgående. 

 

Rådmann anbefaler for budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, å vedta ett låneopptak som ikke 

overstiger 20,5 millioner kr. 

 

Rådmann anbefaler at Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i driftsbudsjettet.  
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EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2017  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2017. Egenkapitaltilskuddet 

til KLP for 2017 er på kr 1 200 217 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.09.2017 sak 141/17 

 

Vedtak: 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2017. Egenkapitaltilskuddet til 

KLP for 2017 er på kr 1 200 217 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et kundeforhold i KLP 

må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd 

dersom styret krever det. Ved flytting av kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. 

Krav på egenkapitaltilskudd for 2017 er på kr. 1 200 217 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal føres i regnskapet 

for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av ubundne investeringsfond eller ved 

overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap er avhengig av et positivt resultatregnskap. 

 

Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. 
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VURDERING AV KOMMUNENS KIRKEBYGG  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar fellesrådets anbefalinger til orientering. Fellesrådet legger frem behovet for 

investeringer årlig i budsjettforhandlinger. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 129/17 

 

Vedtak: 

Kommunestyret tar fellesrådets anbefalinger til orientering. Fellesrådet legger frem behovet for investeringer 

årlig i budsjettforhandlinger. 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Helhetlig bilde av kirker og kapeller. 

I budsjettforhandlinger for 2017 ønsket kommunestyret at Fellesrådet skulle fremme en sak som gir dem et 

helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya kommune, og der en vurderer hvilke utgifter som må forventes 

på det enkelte bygg fremover. 

Kommunestyret ønsket også at det ble gitt anbefalinger på evt. avvikling dersom dette ble ansett som 

nødvendig. 

 

Vurderinger 

 

Sletta kirke – hovedkirka i soknet 

År  Kirkebygg  Utgifter  

2017 Rehabilitering av tak. Kommer i gang våren 2017. Delvis finansiert 
av fellesrådet, delvis av bevilgninger over kommunens budsjett 
2016. 

3 millioner  
Allerede 
bevilget 

201? Spyling og maling av fasaden Ukjent 

201? Drenering langs nordre side Ukjent 

201? Utskifting av hovedinngang, den er ikke tett pr. i dag Ukjent 
 

 

Hallaren kirke – listeført kirkebygg hos riksantikvaren 

År  Kirkebygg  Utgifter  
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2017 *Universell utforming. Innebærer et tilbygg for HcWc og 
stellerom.  Nåværende toalett gir tilgang til det nymonterte 
brannslukningsanleggets styringsdel. 
Prosjektutredning er gjort, selve bygging gjenstår. 

630.000 
 

2018 Gjennomgang av det elektriske anlegget med mulige utskiftninger Ukjent 

201? Maling av brannslukningsanleggets rør innvendig Ukjent 
* Universell utforming, Hallaren, Titran og Sula 

 

Titran kapell - listeført kirkebygg hos riksantikvaren 

År  Kirkebygg  Utgifter  

2017 Utskifting/restaurering av dårlige vinduer. Våren 2017. 100.000 

201? *Universell utforming, dvs. rullestolinngang og handikapp-toalett. 310.000 
 

 

Sula kapell 

År  Kirkebygg  Utgifter  

2018 Taket må repareres. Takstmann Ole. T. Sandvik har gjort foreløpig 
overslag. 

 2 millioner 

201? Ulike vedlikeholdsarbeid som skiftning av vinduer etc. samarbeid 
med det kommende «Sula kapells venner». 

Ukjent 

201? *Universell utforming. Ikke gjort prosjektering. Ukjent. 
 

Froan kapell - listeført kirkebygg hos riksantikvaren 

År  Kirkebygg  Utgifter  

201? Taket må repareres samt noe mindre i tillegg. Takstmann har ennå 
ikke kunnet gi overslag på pris. 

Ukjent 

2017 Fasaden må skrapes og males. Utgifter til maling og utstyr. Selve 
arbeidet er planlagt å gjøres på dugnad.  

Antatt ca. 
60 000  

 

 

 

Til ønsket om å prioritere bygg for eventuell avhending 

Soknet har fem kirkebygg i sin varetekt.  

«I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års kulturhistorie og er 
blant de fremste eksemplene innen arkitektur, kunsthistorie og håndverk.»  

Sitatet er hentet fra riksantikvarens hjemmesider der det står om kirkebygg. 
(http://www.riksantikvaren.no/Tema/Kirker  lastet ned 24.02.2017 kl. 15.23.) 

Det eldste kirkestedet i Frøya er ved Sula kapell, og selv om nåværende kapell ble innviet i 1925, representerer 

det fortsatt en minimum fire hundre år gammel tradisjon. Sula kapell står nevnt i Reformatsen1 i 1589, som 

værkirke under Dolm kirke, men Johan G. Foss regner med at kirkestedet er enda eldre. Sula kapell 

signaliserer derfor verdier som kystfolket har holdt for viktige i mange hundre år. Sula kapell vil slik også være 

et naturlig valg for den turismen som ønsker å følge pilegrimsleder langs kysten. 

Hallaren kirke, Titran kapell og Froan kapell hører alle tre til riksantikvarens listeførte kirkebygg.  

«At en kirke er listeført, innebærer at den er definert som verneverdig og har nasjonal verdi. Det 
betyr at de skal behandles med like stor respekt som fredete kirker. 

[..] Kirkelisten er et resultat av et omfattende arbeid der alle landets kirker fra etter 1850 ble 
gjennomgått. I utvelgelsen lå blant annet følgende kriterier til grunn: arkitektonisk/kunstnerisk verdi, 
representativitet, autentisitet, plassering og interiør.» (Riksantikvarens hjemmeside) 

                                                        

1 Reformats av 1589, Trondhjems stifts geistlige sager anliggender 



Saknr: 107/17 

Hallaren kirke er den gamle hovedkirka for Sør-Frøya og ble tegnet av samme arkitekt som tegnet den gamle 

Sletta kirke. Også Sandstad kirke er bygd etter samme tegninger. Med andre ord representerer den en 

kirkebygg-tradisjon her ute i øyregionen. Denne brukes mest sammen med Sletta kirke. 

 

Titran kapell har utover sin funksjon som kirkebygg mye av den samme kulturelle symbolverdien som Sula 

kapell. Fiskeværet på Titran har i mange hundre år hatt et kirkebygg å søke til ved livets mange utfordringer, 

og med minnebautaen for Titran-ulykka og den gamle kirkegården med jernkors rett ved siden av kirkebygget, 

utgjør Titran kapell et levende, historisk sted for flere enn de lokale titterværingene. Titran kapell blir ett av 

nøkkelpunktene i kystpilgrimsleden. 

 

Froan kapell ble bygd for innsamlede midler i 1904. Det er et gjennomført bygg med sin tids trender i alle 

detaljer. Som det står på KystNorges hjemmesider om kapellet:  

«Kapellet er bygget som en langskipkirke av tre i sveitserstil med tårn, med klare innslag av 

nasjonalromantikk og dragestil. Buen over vinduene er kopi av glugger i Urnes stavkirke. Døpefonten 

er av kleberstein og har utsmykning av ornamentikk som er kopier av 1100-talls ornamenter i 

Nidarosdomens nordskip. Stol og bord i koret i ren dragestil. Orgelet er et ordinært husorgel. Det er 

satt på kasse med løse, falske piper oppe på orgelet.»  

(http://kystnorge.com/attraksjoner/Froan_kapell/859032 /       lastet ned 7.mars 2017 kl. 20.16) 

KystNorge er et selskap som arbeider for å utvikle reiselivstilbudet langs Trøndelagskysten, og Froan kapell 

spiller/kan spille en naturlig og viktig rolle i satsningen på turismen i Froan med sin stil og sine muligheter for 

blant annet konserter. Fellesrådet ser på muligheter for flere gudstjenester i kapellet, men slikt vil være 

avhengig av det offentlige rutetilbudet til Sauøy. 

 

Sletta kirke er soknets hovedkirke som benyttes til de fleste gudstjenestelige samlinger, samt begravelser og 

konserter.  

De fem kirkebyggene utgjør, sammen med de mange kirkegårdene i soknet, en viktig historisk og levende 

kulturarv. De representerer verdier som kystfolket har holdt i hevd i mange hundre år og som fortsatt er viktige 

i livene til øyværingene. Vår oppgave er å påse at menigheten har tilgang på kirkebygg i sitt daglige virke. Slik 

fellesrådet for Frøya sokn ser det, har vi derfor ingen kirker å avhende. 

 

Øvrige dokumenter: 

http://kystnorge.com/kystpilegrimsleia-rogaland-nidaros/  

 

Saksopplysninger:   

Fellesrådet har i 2016 vært på befaring på kirkebyggene for å få en oversikt over hva som trengs av 

vedlikehold/oppussing.  

I disse dager jobber fellesrådet bla. i samarbeid med kystmuseet på Hitra og KystNorge om få til 

kystpilegrimsleia i trønderlag. Dette vil ha en stor betydning for turismen på Frøya.  

 

Fellesrådets vurdering: 

Kirkene har en stor betydning for Frøyas befolkning både kulturelt og åndelig. Menighetsrådet har et ansvar 

ovenfor Frøyas befolkning at de skal få dekket sitt åndelige behov og dette lar seg ikke gjøre på en god måte om 

vi måtte avviklet noen av kirkene. Frøyas befolkning er sterkt knyttet til den kirken/kapellet de sokner til, det 

ser vi godt når det kommer til dåp, vielse og begravelse. Fellesrådet vurderer det dit hen at vi har ingen 

kirker/kapeller å av avvikle. 
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SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL BRYGGERIET FRØYA AS 

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Bryggeriet Frøya AS gis bevilling til salg av egenprodusert øl med alkoholinnhold inntil 

4,7 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.  

Bevillingen gjelder inne i bryggeriet, jfr. plantegning.  

 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020  

 

3. Mona Nicolaisen f. 29.09.79, godkjennes som salgsstyrer. Det innvilges fritak for 

stedfortreder på grunn av salgstedets størrelse.  

 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.  

 
 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 07.09.2017 sak 97/17 

 

Vedtak: 

1. Bryggeriet Frøya AS gis bevilling til salg av egenprodusert øl med alkoholinnhold inntil 4,7 

volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.  

Bevillingen gjelder inne i bryggeriet, jfr. plantegning.  

 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020  

 

3. Mona Nicolaisen f. 29.09.79, godkjennes som salgsstyrer. Det innvilges fritak for stedfortreder 

på grunn av salgstedets størrelse.  

 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.  

 

Enstemmig. 
 

 

Vedlegg: 

 

- Søknad  

- Plantegning  
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Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

- Aksjeeierbok for Bryggeriet Frøya AS 

- Arbeidsavtale Mona Nicolaisen 

- Attest for skatt og merverdiavgift 

- Firmaattest 

- Kunnskapsprøver 

- Midlertidig brukstillatelse 

- Leiekontrakt 

 

Saksopplysninger:   

 

Bryggeriet Frøya AS ble innvilget salgsbevilling i Kommunestyret den 29.03.17 sak 40/17. Bryggeriet Frøya 

AS har søkt om endring av lokalitet for salg av bryggeriets egenproduserte øl. Pr. nå foregår utøvelsen 

av eksisterende salgsbevilling i Bryggeriets gamle produksjonslokaler. Bryggeriet ønsker å flytte 

utsalget til lageret, i eget avgrenset område. Se plantegning. 

 

Da det ikke er endring i bevillinghaver eller styrer er det ikke innhentet nye uttalelser fra politiet og 

sosialtjenesten. 
 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette finner Frøya kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.09.2017 

Arkivsaksnr: 

17/2033 

Sak nr: 

109/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

C83 &16 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

130/17 Formannskapet 22.08.2017 

109/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TOVE MERETE VEDAL 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Tove Merete Vedal innvilges videre permisjon fra sine politiske verv fra  

01.09.17 – 01.09.18. 

 

Valg av representater i permisjonstiden, blir de samme som ble vedtatt i kommunestyresak 

151/16. 

 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.08.2017 sak 130/17 

 

Vedtak: 

Tove Merete Vedal innvilges videre permisjon fra sine politiske verv fra  

01.09.17 – 01.09.18. 

 

Valg av representater i permisjonstiden, blir de samme som ble vedtatt i kommunestyresak 

151/16. 

 

Enstemmig. 
 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Tove Merete Vedal. 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Rep. Tove Merete Vedal søker om videre permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune fra 

01.09.17 – 01.09 18.  

 

Årsak til søknaden er at familien er på langtur og har besluttet og forlenge reisen i ytterligere et år. 

Vedal blir i denne perioden ikke tilgjengelig for å skjøtte sine plikter som politiker i Frøya kommune.  

Vedal er fast medlem i Kommunestyrer for Venstre og 1.vararepr. I hovedutvalg for drift for Venstre. 

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter 

i vervet.» 
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Vurdering: 

 

Ved forrige søknad ble følgende valg av representanter i Vedals permisjon: 

 

  

Per Johan Johansen blir siste vara i kommunestyret.  

Halgeir Arild Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 3. vara i formannskapet og i 

administrasjonsutvalget.  

 

Det skjer opprykk på varamannslista i hovedutvalg for drift ved at Halgeir Arild Hammer blir  

1. vara, og Edvin August Paulsen blir 2. vara. Johan G. Foss blir 3. vara i hovedutvalg for  

drift.  

 

Halgeir Arild Hammer blir 1. vara i trafikksikkerhetsutvalget.  

  

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg.  

 

Rådmannen vurderer at forrige valg av representanter opprettholdes. 
 

 

 



Saknr: 110/17 
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110/17 

Saksbehandler: 

Ann Kristin Sandvik 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

29/17 Hovedutvalg for drift 23.05.2017 

16/17 Kommunalt Brukerråd 24.05.2017 

12/17 Eldrerådet 24.05.2017 

40/17 Hovedutvalg for drift 23.08.2017 

/ Kommunestyret 29.08.2017 

110/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I 

SYKEHJEM  

 

 

 

Hovedutvalg for drifta innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre vedtar lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Frøya kommune 

som vedlagt. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 23.08.2017 sak 40/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Frøya kommune som 

vedlagt. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 24.05.2017 sak 12/17 

 

Vedtak: 

Eldrerådet støtter rådmannens forslag til vedtak 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunalt Brukerråd den 24.05.2017 sak 16/17 

 

Vedtak: 

Brukerrådet støtter rådmannens forslag til vedtak. 

 

Enstemmig.  
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 23.05.2017 sak 29/17 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalg for drift legger forslag til kommunal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 

ut til offentlig høring 

2.  Høringsfrist settes til 5. juli 2017 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til forskrift 

Forslag til høring 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannen har utarbeidet forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i Frøya kommune våren 2017.  

 

Hovedutvalg for drift la forslag til forskrift (sak 29/17 den 23.05.17) ut på offentlig høring på kommunenes 

hjemmesider og kunngjøring i Hitra- Frøya. I tillegg ble det særskilt sendt til eldreråd, brukerråd og FUR. Det 

er ikke mottatt høringsuttalelser på forslaget.  

 

Bakgrunn for saken: 

Bakgrunn for forskriften er lovendring i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og omsorgstjenesteloven 

om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.  

 

Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til brukere og pasienter når de gjelder retten til opphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnsomsorgstjenester. Lovendringen gjør det klart 

at bruker eller pasient har rett til slik opphold dersom det etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det 

eneste kommunale tilbudet som kan siker forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Endring i helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-2 a innebærer en plikt til at kommunene utarbeider en forskrift med kriterier for 

tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. 

Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som venter 

på langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig. 

 

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, men hvor det 

er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hvordan kommunen skal følge opp i 

ventetiden. Regjeringen har foreslått av det utarbeides nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem. Inntil disse er på plass er kommunene pålagt å lage forskrift med kommunale kriterier for tildeling 

av plass.  

 

 

Vurdering: 

 

Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester. I Frøya kommune er det i tillegg til sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap som er 

tilrettelagt for heldøgns tjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i 

institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven §3-2. Beboere i omsorgsboliger får heldøgns 

tjenester av det faste personalet som er tilknyttet bofellesskapet.  

 

I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke organisert på samme måte i 

omsorgsbolig/bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i sykehjem enn hva det kreves i 

omsorgsbolig. Personer som bor hjemme i private boliger og omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester.  

Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte tidspunkt etter brukernes behov. 
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Virkeområdet til denne forskriften i Frøya kommune er derfor for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. 

Forskriften er uavhengig av diagnose.  

Frøya kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, tjenestene tildeles for å møte 

økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Frøya kommune benytter 

prinsippet om at laveste effektive omsorgsnivå (LEON) skal følges ved tildeling av tjenester.  Dette påvirker 

hvordan kriteriene er utformet. 

For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte, har Frøya kommune valgt å følge 

gjeldende retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av kartleggingsverktøy. I tillegg er 

andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, og hjemmebesøk med observasjon og mulig 

informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, 

nettverk og dets omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn av 

vurderingen av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene.  

 

For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, vanskelig å 

tidfeste og andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og forsvarlig helse- og 

omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få tjenester i hjemmet så lenge dette 

vurderes som forsvarlig. 

Forskriften skal gjennomgås og ved behov revideres når nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem og disposisjonsrett til tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns omsorg er vedtatt. Ved 

motstrid vil den nasjonale forskriften gå foran denne forskriften.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

111/17 Kommunestyret 28.09.2017 

 

AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMNDER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune avvikler den kommunale heimevernsnemda jfr. Stortingets behandling av Innst. 375 L 

(2015-2016) til Prop. 102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven. 

Avviklingen trer i kraft 01.07.17. 

 
 

Vedlegg: 

 

Brev fra Det kongelige forsvardepartement. 

 

Saksopplysninger:   

 

Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. 

juli 2017. 

 

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 

102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven. 

 

Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og forskrift trer i kraft 

1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder legges ned.  

Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå.  

Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. Forskrift om råd, utvalg og nemnder i 

Heimevernet § 2. 

 

 

Vurdering: 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune - 28.06.2017  

Protokoll GF Kystlab-PreIBO 2017 

Referat samarbeidsforum 16.05.17 

Orientering Den Norske Kirke. 

Sammenfatning av arbeidsoppgaver. 

Diakonenes arbeidsområder. 

Mail fra Sæther. 

Grønne konsesjoner 2. 

Møteprotokoll Representantskapet Konsek Trøndelag IKS. 

Protokoll stiftelsesmøte Revisjon Midt-Norge 20.08.17. 

Vedrørende politisk sak i formannskapet i Trondheim. 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2199    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.06.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 22.06.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 22.06.17 

 

 

 

 

 





















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Berglann Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2027    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REVISJONSRAPPORT SANERING/UTBYGGING AV SLAMAVSKILLER 

RABBEN 1  

 

 

Forslag til vedtak: 

1.  Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 

forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og 

kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter 

slike tiltak. 

2.  Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 

administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggingsog 

dispensasjonssaker. 

3.  Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 

behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 

4.  Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 

 

 

Vedlegg: 

 
Rapport fra Revisjon Midt-Norge 

Særutskrift av saken 
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UNDERSØKELSE 

RABBEN 1 

 

FRØYA KOMMUNE 

JUNI 2017 



-  Rabben 1 -  

2 

-  

Forord 

Dette notatet er svar på en bestilling fra KU i Frøya kommune om en undersøkelse av forhold 

knyttet til sanering av slamavskiller ved Rabben 1.   

 

Basert på den tid og de ressurser som ble stilt til rådighet har revisor søkt å besvare 

bestillingen. 
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1 Innledning 

1.1 Bestilling  

Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte i møtet 10.5.2017 en undersøkelse av kommunens 

håndtering av utbyggingen av boligområdet Rabben I. Undersøkelsen skal, ihht bestillingen, 

ha fokus på:  

1. Hvem som har betalt for sanering / omlegging av slamavskiller og  

2. undersøke et utvalg av dispensasjonssaker i tilknytning til utbyggingen, med tanke på 

om saksfremlegg var tilstrekkelig utredet før de ble fremmet til politisk behandling.  

 

Bestillingen er formalisert i brev av 15.5.2017 fra Konsek.  

 

1.2 Bakgrunn  

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Frøya kommune utarbeidet forslag til Hovedplan for avløp 

2017 – 2027. Forslaget til plan innebærer en omfattende oppgradering av det kommunale 

avløpsnettet. Forslaget til investering lyder på kr 134 mill., for årene 2017-2020.   

 

Rådmannen i Frøya kommune la frem forslag om å vedta planen for politisk behandling i januar 

2017. Saksgangen gikk slik:  

• Hovedutvalg drift – 20.1.2017 

• Formannskapet – 24.1.2017 og 

• Kommunestyret – 26.1.2017.  

 

I kommunestyret 26.1.2017 ble planen vedtatt. Under møtet ble det fremmet og vedtatt en 

omforent    protokolltilførsel, som lyder:  

«Kommunestyret stiller spørsmålstegn ved omlegging / sanering av slamavskiller ved 

Rabben 1. Hvordan er kostnader for dette fordelt på utbygger og Frøya kommune. 

Kommunestyret ønsker at kontrollutvalget ser på denne saken.» 

 

I saksutredning fra Konsek til KUs møte 10.5.2017 fremkommer:  

• «Det ble det hevdet at kommunen over år har gitt dispensasjoner fra gjeldende 

reguleringsplaner og tillatt bygging av flere boenheter enn forutsatt. Konsekvensen av 

denne praksisen er at deler av avløpssystemet nå må dimensjoneres opp for å ha 

tilstrekkelig kapasitet.» 
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• «Det ble også hevdet at dispensasjonssakene ikke har vært tilstrekkelig utredet når 

det gjelder de økonomiske konsekvensene av at vann- og avløpssystemet blir 

overbelastet når flere boenheter koples på eksisterende nett.» 

• «Det ble også stilt spørsmål om kommunen har krevd betaling fra utbyggere som har 

bidratt til overbelastning av avløpssystemet, eller om utgiftene til oppgradering av 

avløpssystemet i stedet har blitt lagt på kommunens innbyggere over de kommunale 

avgiftene.» 

 

Det fremgår videre av saksutredningen at det ikke skal være «uenighet mellom administrasjon 

og politikere om at enkelte dispensasjonssaker har påført kommunen merutgifter i form av 

kostnader til oppdimensjonering av deler av avløpsnettet».  

 

1.3 Nærmere om Hovedplan avløp 2017-2027  

Hovedplan for avløp 2017 – 2027 ble vedtatt i kommunestyret 26.1.2017.  

 

I planens sammendrag heter det: 

 

Det registrerte avløpsnettet er av meget varierende kvalitet, og problemer med inntrenging av 

fremmedvann i avløpsnettet tærer på eksisterende slamavskillere. 

 

Med bakgrunn i dette er det lagt frem forslag om omfattende oppgradering av det kommunale 

avløpsnettet i kommunen, utarbeidet i samråd med Frøya kommune.  

 

I planens kap 6.1 om Investeringstiltak heter det at det er tatt «utgangspunkt i sanering av 

store deler av det eksisterende avløpsnettet». Det samlede investeringsforslaget ligger på       

kr 134.180.000,-, for perioden 2017 - 2020.  

 

Angående Rabben 1 heter det i rapportens pkt 3.2.: 

 

Slamavskilleren Rabben 1 er ikke befart, ettersom den skal legges ned i nærmeste fremtid. 

Slamavskilleren betjener boligområdet på Nordrabben, sør for Beinskardet. Den ble bygget i 

1983, og oppgradert i 1999/2014. Når slamavskilleren legges ned, skal avløpet videreføres til 

Beinskardet. Når boligfeltet er fullt utbygd vil dette føre til en økning i slambelastningen som 

Beinskardet slamavskiller ikke er dimensjonert for. 
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Avløpsnettet på Rabben 1 er separert med overvannsnett til bekk, men kvaliteten på kummene 

er varierende. Det er noen åpne rennekummer, men oppstrøms disse er det felles overvanns- 

og avløpskummer av betong uten bunnseksjon. Åpne stakeluker og knuste overvannsrør 

indikerer en del inntrenging av fremmedvann på avløpsnettet. Dette vil bli videreført til 

Beinskardet når Rabben 1 legges ned. 

 

1.4 Nærmere om avløpsanlegg, avløpsledning og slamavskiller   

Ved slamavskilling holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling 

benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til gode sjø-resipienter, eller som forbehandling før 

hovedrensetrinnet i ulike typer avløps-anlegg. God slamavskilling er da av vesentlig betydning 

for at hovedrensetrinnet skal fungere tilfredsstillende. Slamavskillere utformes slik at både 

bunnslam og flyteslam holdes tilbake.1 

 

 

Figur 1. Ett eksempel på en slamavskiller2 

 

 

Ved slamavskiller holdes faste partikler og flyteslam tilbake fra avløpsvannet. Slamavskilling 

benyttes som eneste rensetrinn ved utslipp til sjø. Slamavskilling er aktuelt i mindre følsomme 

områder da løsningen er enkel, krever mindre areal, er rimelig og krever lite tilsyn. Det er 

imidlertid viktig at slamavskiller tømmes regelmessig slik at det ikke forekommer slamflukt. 

                                                
1http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/57433/Bioforsk%20TEMA%2024_2007_Slamavskiller.pdf  

2 http://www.vpi.no/butikk/trykkinfiltrasjon/120-m3-slamavskiller-liggende-sll12/  
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Figur 2 er en illustrasjon av et avløpsanlegg med slamavskiller, der det slippes ut i sjø, slik 

anlegget for Rabben 1 fungerte før sanering. Figuren viser hvordan avløpsvannet fra bolighus 

ledes til en slamavskiller, før utslipp i sjø. 

 

Figur 2. Avløpsanlegg med slamavskiller med utslipp til sjø3 

 

 

 

 

Figur 3. Vedlikeholdsansvaret for kommunale ledninger, private fellesledninger og 

private stikkledninger. 

 

 

                                                
3https://www.trondheim.kommune.no/content/1117746136/Private-renseanlegg-og-

utslipp#slamavskiller  
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Figur 3 viser illustrerer hvem som har ansvar for de ulike delene av et avløpsnett. Kommunen 

har ansvar for vedlikeholdet av hovedavløpsledningen (rød ledning). Hver enkelt eiendom har 

vedlikeholdsansvaret for de private stikkledningene (grønn ledning), mens de private i 

byggefeltet har sammen ansvaret for de private fellesledninger (blå ledning).  

 

Figur 4. Plantegning – Eksisterende VA og utbyggingsområder Sistranda sør 

 

 

 

Plantegningen viser hvor avløpsledningene knyttet til slamavskilleren til Rabben 1 ligger i 

terrenget. I tillegg viser tegningen den kommunale slamavskiller på Beinskaret, som 

avløpsvannet fra boligfeltet Rabben nå overføres til. 
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2 Undersøkelsesopplegget 

2.1 Avgrensning  

Undersøkelsen er avgrenset til kommunens saksbehandling av utbyggingen av boligområdet 

Rabben I i Frøya kommune:  

- Undersøkelsens del 1 er rettet mot undersøkelse av kostnadsfordeling ved sanering / 

omlegging av slamavskilleren på hovedledningen.  

- Del 2 vil rette seg mot dispensasjonssaker i tilknytningen til utbyggingen av Rabben 

1. Revisor vil måtte foreta et utvalg av saker.   

 

Revisor vurderer ikke om regelverket for offentlige anskaffelser er overholdt ved inngåelse av 

rammeavtalen med utførende entreprenør i denne undersøkelsen. 

 

2.2 Problemstillinger 

Basert på bestilling fra KU/ Konsek vil undersøkelsen søke svar på følgende 

problemstillinger:  

 

1. Hvem har betalt for sanering / omlegging av slamavskiller? Har kommunen fulgt 

regelverk, vedtak og gjeldende praksis? 

 

2. Er saker for behandling av søknader om dispensasjon fra reguleringsplan o.l. 

tilstrekkelig utredet før de ble fremmet til politisk behandling? 
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3 Kostnadsdekning ved sanering / omlegging av 

slamavskiller – Rabben 1 

 

Undersøkelsens første problemstilling er å avklare hvordan kostnadene ved sanering / 

omlegging av slamavskilleren på Rabben 1 har blitt dekket.  

3.1 Undersøkelseskriterier 

For kriterier knyttet til spørsmålet om hvem som skal betale for sanering og omlegging av 

slamavskiller, eller andre deler av avløpsanleggene i kommunen, jf problemstilling nr 1, vil det 

være naturlig å lete i kommunens egne retningslinjer. Det er imidlertid bekreftet fra Frøya 

kommunes administrasjon at det ikke er utarbeidet slike retningslinjer.  

3.1.1 Regler om avløp – kommunalt ansvar  

Lovregler om avløp finner man i forurensningsloven, lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

og i plan- og bygningsloven.  

 

Forurensningsloven § 24 bestemmer at:  

«Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold av avløpsanlegg som helt eller delvis eies av 

kommunen. Ved private avløpsanlegg er eier av den eiendom som anlegget først ble anlagt for, 

ansvarlig for drift og vedlikehold.» 

 

Forurensningsloven § 25 sier videre at:  

 

«Utgiftene til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg som drives av kommunen, dekkes av 

kommunen.» 

 

Altså er utgangspunktet at kommunen selv dekker alle utgifter til etablering av avløpsanlegg, 

driften av anlegget og vedlikeholdskostnadene.  
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3.1.2 Krav om gebyr – selvkost  

Kommunen har anledning til å kreve gebyr for hel eller delvis dekning av kostnadene, og 

kommunen kan også kreve refusjon for opparbeidelse av infrastruktur, jf forurensningsloven § 

25, annet ledd:    

 

«Kommunen kan kreve full eller delvis dekning av sine kostnader ved innkreving av avgift i 

samsvar med lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg. Kommunen kan 

uten hinder av annet punktum kreve refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18. 

 

Hjemmel for innkreving av gebyr/ avgift for tilknytning til kommunale avløpsledninger finner vi 

i lov om kommunal vass og avløpsanlegg § 3, jf § 5:  

 

§ 3.Kommunale vass- og avløpsgebyr 

Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller 

gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen. 

 

§ 5.Lokale forskrifter 

Kommunen fastset i forskrift storleiken på gebyra i kommunen og gjev nærare reglar om 

gjennomføring av gebyrvedtaket og innkrevjing av gebyra. 

 

Forurensningsforskriften § 16-5 regulerer ulike gebyrsatser. Kommunen kan fastsette ulike 

gebyrsatser for tilknytnings- og årsgebyr for ulike boligkategorier, der det er ulike kostnader 

forbundet med betjening av ulike boligkategorier. 

 

I retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester4 vises det til at for 

avløpshåndtering bør brukerne av tjenesten bære kostnadene forbundet med tjenestene. 

Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning. Dette medfører at selvkost er satt 

som den rettslige rammen for brukerbetaling og det må utarbeides en selvkostkalkyle av 

kostnadene innenfor avløpsområdet. 

 

Frøya kommune vedtok gebyrregulativ for 2017 i kommunestyret 24/11.2016, sak 201/16.5 

Den omfatter både tilknytningsavgift og årsgebyr for ulike boligkategorier. 

 

                                                
4 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstjenester.

pdf  
5 Revisor gjør oppmerksom på at regulativets henvisninger til lovhjemmel for gebyrfastsettelse er utdaterte og bør 

oppdateres til gjeldende lovregulering.   
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3.1.3 Tomteregulering, avløp og refusjon  

Plan og bygningsloven stiller krav til at infrastruktur knyttet til bl.a. avløpsvann skal være i 

orden før opprettelse av en eiendomsenhet og bygging på eiendommen, jf pbl kap 18 og 27, 

se § 18-1:  

§ 18-1.Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann 

I regulert strøk kan grunn bare bebygges eller eksisterende bebyggelse utvides vesentlig eller gis 

en vesentlig endret bruk, eller eiendom opprettes eller endres, dersom: 

b) hovedavløpsledning, herunder i tilfelle også særskilt overvannsledning, fører til 

og langs eller over tomta. 

 

Tilsvarende regel i pbl § 27-2: 

 

§ 27-2.Avløp 

Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir godkjent, 

skal bortleding av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven.  

 

 

Reglene om opparbeidelse av infrastrukturen henger tett sammen med systemet for refusjon 

av utgiftene til opparbeidelse. Etter lovens § 18-3 kan utgifter til opparbeidelse av hovedledning 

for avløp kreves refundert. Refusjonsbeløp som kan pålegges den enkelte eiendom, skal være 

begrenset til den verdiøkning som tiltaket antas å føre med seg for eiendommen, jf pbl § 18-7. 

Se § 18-3: 

 

§ 18-3.Refusjonsberettigede tiltak 

Den som vil legge, omlegge, fornye eller utvide godkjent offentlig veg eller godkjent offentlig 

hovedledning6 for vann og avløpsvann, herunder også særskilt overvann, kan kreve sine utlegg 

refundert. 

 

Når det gjelder kostnadene til opparbeidelse av avløpsanlegg kan kommunen bestemme at 

disse skal dekkes gjennom et selvkostregnskap mot gebyr. For konkrete utbygginger av 

infrastruktur kan kommunen kreve refusjon for de utgifter kommunen har til å opparbeide 

hovedavløpsledning (ledningsinfrastruktur), begrenset oppad til den verdiøkning som tiltaket 

antas å føre med seg for de eiendommer som blir bebyggbare ved utbyggingen. Det er 

følgelig ikke grunnlag for krav om refusjon for andre deler av avløpsanlegget, eks renseanlegg.   

 

 

                                                
6 Se figur nr 3 – den røde ledningen 
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3.1.4 Kommunal beslutningsmyndighet og budsjettering  

Kommunestyret er kommunens øverste organ.7 Det innebærer at all myndighet utøves med 

utgangspunkt i kommunestyret og dets lovlige fattede vedtak.  

 

Delegasjon av myndighet 

Kommunestyret kan delegere sin myndighet til andre organ i kommunen. Slik delegasjon blir 

gjort ved vedtak av delegeringsreglement. For Frøya kommune gjelder Delegeringsreglement 

versjon 1.5.0, vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 142/14. Delegasjonsreglementets pkt.   

4.3.1 og 4.3.6 er aktuelle for rådmannens myndighet knyttet til prosjektet, ved videredelegering 

til teknisk sjef. I Reglementet for rådmannens videredelegering, vedtatt i juli 2016, gis de 

enkelte virksomhetsledere fullmakt til å ivareta rådmannens ansvar for drift og forvaltning og 

utøve økonomiansvar innen sitt område, se pkt 3.6. Videre er teknisk sjef gitt fullmakt til 

myndighetsutøvelse etter reglementets pkt 3.7.12.  

  

Økonomibestemmelser 

Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner har bestemmelser om fastsettelse 

og innhold i kommunens årsbudsjett. Etter forskriftens § 4 er det kommunestyret som vedtar 

kommunens årsbudsjett. I forskriftens § 6 er det krav til at den enkelte bevilgning / budsjettpost  

skal føres opp med beløp og en tekst som angir hva bevilgningen gjelder. I tilknytning til 

bevilgningen skal kommunestyret eller fylkestinget angi mål og premisser knyttet til bruken 

av bevilgningen.  

 

I denne delen ser revisor på om saneringen av Rabben 1 er gjennomført i samsvar med 

delegert myndighet, hvordan Rabben 1 er budsjettert og finansiering, samt hva denne har 

kostet og årsaker til kostnadsøkninger i prosjektregnskapet.  

 

 

 

 

 

                                                
7 Kommuneloven § 6 
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3.2 Data 

3.2.1 Utbyggingsprosessen – beslutning og utvidelser  

Revisor har mottatt redegjørelse fra Frøya kommune v/ VA-ingeniør Grytvik. Fra redegjørelsen 

siteres:  

 

Prosjektet kom i stand sommeren 2014 etter at daværende Teknisk sjef ga VA-avdelingen et 

oppdrag om å fjerne kommunal slamavskiller Rabben 1 og å legge om den tilhørende 

utslippsledning. Kostnadene skulle belastes prosjektnummer 551326-Kloakkutbygging som på 

det tidspunkt var en «sekkepost» for tilfeldige kommunale avløpsutbygginger. Det finnes etter 

hva undertegnede har klart å registrere i ettertid, ikke noe saksfremlegg eller politiske vedtak 

for nedleggingen av slamavskilleren. 

Prosjektplanleggingen ble ikke startet opp før mars 2015 og prosjektet ble ikke igangsatt før 

mars2016. 

 

Årsakene til tiltaket var flere men det hele startet med at slamavskilleren ville bli liggende i 

veien for en omlegging av ny avkjørsel fra Fv714 (se vedlagte kart fra Statens vegvesen datert 

10.11.04). Det fremkom etter hvert flere argumenter for å sanere slamavskilleren:  

1. Slamavskilleren var i plass-støpt betong og var en av de første Frøya kommune etablerte 

(satt i drift i 1983). Den var i relativt dårlig forfatning rent teknisk med lekkasjer og hadde etter 

all sannsynlighet dårligere rensegrad enn ønskelig etter dagens krav til rensing (ikke 

dokumentert). Det var da også fremkommet flere klager på kloakklukt og forurensning i fjæra 

fra beboere i området, noe som også ble konstatert under befaring i området. 

3. Kapasitetsmessig var slamavskilleren på det tidspunkt i grenseland i forhold til hva den var 

dimensjonert for, slik at den med tanke på videre utbygging av Beinskardet 2 uansett var 

moden for utskifting. 

4. Som lokasjon for en stor kommunal slamavskiller ble området også vurdert som lite egnet 

både i forhold til kloakklukt fra avskilleren og nærheten til bebyggelse. 

 

På bakgrunn av disse forhold ble tiltaket vurdert som nødvendig uavhengig av utgangspunktet 

som var omlegging av avkjørsel og at det dermed ikke var grunnlag for å be om 

anleggstilskudd fra eiendommene som benyttet avkjørselen. Ved en eventuell etablering av et 

nytt renseanlegg, noe som ble ansett som svært sannsynlig, ville kostnadene uansett måtte 

belastes selvkostregnskapet i sin helhet. Det var heller ikke praksis i Frøya kommune å 

belaste berørte eiendommer med anleggstilskudd i slike sammenhenger. 
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I dialog med revisor har teknisk sjef bekreftet at dagens administrasjon er av den oppfatning 

at tidligere teknisk sjef hadde rett til, ved fullmakt, å bestemme og sette i gang sanering av 

slamavskilleren på Rabben 1, med grunnlag i det generelle delegasjonsreglementet fra 

kommunestyret, jf videredelegeringsvedtaket fra rådmannen pkt 3.6.1 og 3.7.12. 

 

3.2.2 Vedtatt budsjett - Kloakkutbygging 

Kommunestyret har vedtatt følgende budsjett for Kloakkutbygging - prosjektnummer 551326 

Tabell 1. Kloakkutbygging - prosjektnummer 551326 

År Vedtatt 

finansiering 

Brukt frem 

til 31.12.15 

Forbruk 2016 Til senere 

bruk 

2016 24 042 302  8 756 440 3 511 412 11 774 450 

2015 18 042 302 6 550 082 2 206358 9 285 862 

Kilde: Kommunens årsregnskap 2015-2016, note 16 

 

Tabellen viser at det er budsjettdekning for kloakkutbygging, vedtatt i 2015 og 2016, samt 

tidligere år. Videre viser tabellen at budsjettet ikke er overskredet.  

 

Verken i saksfremlegg eller budsjettvedtaket er det gitt noen beskrivelse av hvilke prosjekter 

innenfor kloakkutbygging budsjettposten omfatter.  

 

3.2.3 Utførelse av arbeid – hvilke tiltak er foretatt? - faktisk / praktisk side  

Revisor har fått opplyst at det praktiske arbeidet ble utført av KN Entreprenør AS. Arbeidet er 

utført etter avrop på rammeavtale inngått mellom Frøya kommune og entreprenøren den 

12.1.2015, og gjelder for perioden 1.1.2015 – 1.1.2017. Revisor forutsetter at regelverket om 

offentlige anskaffelser er overholdt ved inngåelse av rammeavtalen.  

 

Rammeavtalen er også lagt til grunn for utvidelsen av prosjektet. Entreprenøren har fakturert 

Frøya kommune.  

 

Opprinnelig gikk prosjektet ut på å utføre omlegging av avløpsledning fra Rabben-området til 

slamavskilleren på Beinskaret. Prosjektet ble underveis utvidet i flere omganger.  
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3.2.4 Kostnader - prosjektregnskap 

Frøya kommune har oversendt kopi av prosjektregnskap for VA-anlegg knyttet til omlegging 

av avløpsledning Rabben 1.  

 

Revisor merker seg at kostnadene har økt fra budsjettert kr 600.000,- til sum kr 1.156.405,-, 

noe administrasjonen opplyser skyldes utvidelsen av prosjektet, ref pkt 3.2.3.  

 

3.2.5 Selvkostregnskap – VAR (avløp)  

Revisor har mottatt redegjørelse fra Frøya kommune / teknisk avdeling. Fra redegjørelsen 

hitsettes:  

 

Totale anleggskostnader: kr. 1.156.405,-. Beløpet er i sin helhet ble belastet kommunens 

selvkostregnskap for kommunale avløp. 

 

Videre er det opplyst:  

 

 Hele kostnaden er ført på selvkost uten noen form for refusjonskrav.  

 

Revisor har gjennomført en regnskapsgjennomgang av utgifter knyttet til omlegging av 

avløpsanlegget til Rabben 1. Gjennomgangen bekrefter at utgiftene er utgiftsført i kommunens 

selvkostregnskap for avløp. Gjennomgangen viser også at ingen av disse utgiftene er søkt 

refundert.  
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På spørsmål fra revisor opplyser kommunens tekniske avdeling at:  

 

Hvis vi legger til grunn at det opprinnelige oppdraget (holder da tilleggsarbeider i forb. med ny 

pumpeledning etc. utenfor) er kun forårsaket av behovet for ny utkjørsel og uten å ta hensyn til 

øvrige momenter for ønske om fjerning av slamavskilleren, så kan det dreie seg om ca. kr. 

500.000,- som kunne blitt gjenstand for krav om anleggsbidrag fra de to berørte eiendommene. 

Gjelder da kostnadene for kun omlegging av avløpsledningen (fjerning av slamavskiller med 

tilhørende utslippsledning er da ikke medtatt).  

 

3.2.6 Analyse KOSTRA-tall og fondsutvikling 

Revisor har analysert KOSTRA-tall for Frøya og sammenlignbare kommuner, i følgende tabell:  

Tabell 2. Utvikling av selvkost/ gebyr for avløp, og sammenlignet med andre kommuner 
 

Frøya Frøya Frøya Frøya Frøya Frøya Aure Hitra  Vikna  

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2016 

Finansiell dekningsgrad 94 107 92 96 130 143 88 83 105 

Selvkostgrad 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Årsgebyr for 

avløpstjenesten 

3130 3287 3616 3978 4376 4529 1932 3828 2419 

Tilknytningsgebyr 5116 5372 5909 6500 7150 7400 8000 6474 10000 

Andel innbyggere 

tilknyttet kommunalt 

avløpsanlegg (%) 

 

.. 

 

.. 

 

.. 

 

.. 

 

.. 

 

43,7  

 

54 

 

56,7 

 

74,7 

Kilde: SSB 

 

Tabellen viser at den finansielle dekningsgraden har variert fra år til år, dette har medført at 

Frøya har hatt både over- og underskudd for avløpstjenesten. De siste to årene har kommunen 

hatt betydelig overskudd knyttet til avløpstjenesten. For 2016 er overskuddet høyere enn 

sammenlignbare kommuner fra samme kommunegruppe (tilnærmet like kommuner). 

Selvkostgraden har vært på 100 % for alle år, noe som viser at kommunen har finansiert 

underskudd med tidligere års fondsavsetninger.  

 

Videre viser tabellen at kommunens årsgebyr har økt årlig de siste seks år. Gebyret er høyere 

enn for sammenlignbare kommuner for 2016. Tilknytningsgebyret for avløp har også økt årlig 

i Frøya kommune og ligger over Hitra men under Aure og Vikna kommune.  
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Vi ser videre at andelen innbyggere som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg er lavere i Frøya 

kommune enn hos de andre, noe som medfører at det er færre som deler på utgiftene til 

avløpstjenesten i Frøya. 

 

Revisor har hentet ut tall fra kommunens årsregnskap og noteopplysningene for å vise hvordan 

selvkostfondet for avløp har utviklet seg i samme periode. Informasjonen vises i neste tabell: 

Tabell 3. Selvkostfond avløp 2011-2016 

År  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo per 31.12 0 168 005 2 738 -284 697 533 253 1 983 072 

Kilde: Årsregnskap 2011-2016 

 

Tabellen viser at selvkostfondets beholdning har variert i perioden i tråd med årlige 

over/underskudd. Dette gjenspeiler den finansielle dekningsgraden vist i tabell 2. Kommunen 

hadde et underskudd i 2014 på kr 284 697 som er snudd til overskudd i 2016 på kr 1,98 mill.  

 

3.2.7 Bemerkninger fra kommunen 

Revisor har mottatt redegjørelse fra Frøya kommune v/ VA-ingeniør. Fra redegjørelsen siteres: 

 

Vedlagt følger redegjørelse inkl. dokumentasjon for saksbehandlingen vedr. sanering 

av slamavskiller Rabben 1. Det finnes dessverre ingen dokumentasjon på de 

vurderinger og valg som ble gjort underveis. Avgjørelser ble beklageligvis tatt muntlig 

uten skriftlige bekreftelser, slik det var praksis for den gangen. Jeg finner ingen 

dokumentasjon på politisk behandling, og jeg har ingen annen mulig forklaring på dette 

enn at teknisk sjef den gang må ha vurderte dette som et «tilfeldig» anlegg som kunne 

belastes sekkeposten «Kloakkutbygging» og at det derfor ikke var nødvendig å 

innhente eksterne tillatelser eller gi noen orientering til HFD om saken. Det finnes enda 

i dag ingen skriftlige retningslinjer i forhold til hvordan slike tiltak skal behandles. 

 

Praksis i forhold til byggesaker og dispensasjonssaker har vært at det er gitt tillatelser 

uten at det har vært fokusert på konsekvensene for de kommunale vann- og 

avløpsanleggene. Utbyggere har dermed sluppet unna med lavere kostnader enn de 

burde sett i forhold til at «uhemmet» bygging gjennom dispensasjoner til slutt kan 

medføre overbelastning av disse anleggene med en nødvendig oppgradering av 

ledningsnett og renseanlegg som resultat. Utbyggerne burde i utgangspunktet ha blitt 

belastet med en forholdsmessig kostnad (anleggsbidrag) sett i forhold til hva en slik 
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oppgradering av ledningsanlegget ville ha kostet. Det er imidlertid verdt å merke seg at 

det kun er oppgradering av ledningsanlegg som det kan kreves anleggsbidrag for der 

kommunen er eier av avløpsanlegget. Kostnadene med nødvendig utvidelser av 

vannbehandlings- og avløpsrenseanlegg kan ikke belastes utbyggere gjennom 

refusjon/bidrag men skal inngå i selvkostregnskapet.8  

 

Som saksbehandler innen VA har jeg sett på denne praksis som uheldig og urettferdig i 

forhold til øvrige abonnenter i kommunen og har derfor i ferd med å sluttføre et 

saksfremlegg for politisk behandling som belyser behovet for retningslinjer for bruk av 

anleggsbidrag. Blir dette vedtatt vil kommunale saksbehandlere og alle impliserte i 

utbyggingsprosjekter for øvrig i fremtiden ha klare regler og føringer for bruk av 

anleggsbidrag. Dette vil resultere i enklere saksbehandling og bedre forutsigbarhet for 

alle parter og sist men ikke minst, en rettferdig kostnadsfordeling. 

 

3.3 Vurdering 

Det spørsmål som her vurderes er hvem som har betalt for arbeidet med omlegging av deler 

av avløpsnettet og sanering av slamavskiller Rabben 1 i Frøya kommune.  

 

Gjennomgangen ovenfor viser at Frøya kommune har bestilt arbeidene i tilknytning til 

omlegging av avløpsnettet og sanering av slamavskiller. Arbeidene er utført av entreprenør i 

tråd med inngått rammeavtale. Frøya kommune har mottatt fakturaer fra entreprenøren og 

betalt disse.  

 

Frøya kommune har ført kostnadene i selvkostregnskapet for VAR9. Kostnadene har på den 

måten inngått i beregningsgrunnlaget for fastsettelse av abonnementsgebyret / vann- og 

avløpsavgiften. Det betyr at Frøya kommunes innbyggere / VAR-abonnentene har betalt 

kostnadene for det arbeidet som ble utført for omlegging og sanering av slamavskiller ved 

Rabben 1.  

 

Kommunen har vurdert at kostnadene ved arbeidet knyttet til sanering av slamavskiller på 

Rabben 1 ikke ga grunnlag for krav om refusjon. På bakgrunn av saksfremstillingen fra 

kommunen har revisor ikke grunnlag for bemerkninger i denne anledning.  

                                                
8 Revisors understrekning. 

9 VAR = Vann Avløp Renovasjon 
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Teknisk sjef har i samsvar med delegert myndighet fra kommunestyret og rådmann satt i gang 

arbeidet med sanering av slamanlegget i Rabben 1. Revisor har ingen bemerkninger knyttet 

til fullmaktgrunnlaget for den beslutning teknisk sjef tok i denne anledning for sanering av 

slamanlegget i Rabben 1.  

 

Kommunen har ikke fulgt forskrift om årsbudsjett om spesifisering av hvilke konkrete tiltak som 

er tenkt omfattet av vedtaket om budsjettdekning for kloakkutbygging.  

 

 

 



-  Rabben 1 -  

23 

-  

4 Dispensasjonssaker – utredning før politisk behandling  

Undersøkelsens andre problemstilling er rettet mot saksbehandlingen av søknader om 

dispensasjon fra kommunens vedtatte reguleringsplaner.  

4.1 Undersøkelseskriterier 

4.1.1 Regelverk for dispensasjon i byggesaker 

Hensikten med at kommunen vedtar areal- og reguleringsplaner er å gi innbyggerne en 

forutsigbarhet om hvordan kommunen ønsker at arealene skal benyttes. I den grad 

kommunen velger å innvilge søknader om dispensasjon fra planene avviker man fra dette 

hensynet. Mange har påpekt at hyppig bruk av dispensasjoner kan gi en uønsket totaleffekt 

som undergraver plangrunnlaget. Alternativet til dispensasjon er å gjennomføre ny 

regulering, dersom det skulle være behov for endringer.  

 

Regler om dispensasjon er gitt i Plan- og bygningsloven kap 19. Det er klart at det ligger til 

kommunens frie skjønn å avgjøre om dispensasjon skal innvilges, evt på hvilke vilkår.  

 

Lovkravet for at dispensasjon kan innvilges fremkommer i pbl § 19-2, 2. ledd, der det 

fremkommer to vilkår som begge må være oppfylt:  

- Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt.  

- I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Det ligger i lovens ordlyd at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når 

hensynet bak bestemmelsen gjør seg gjeldende med styrke. Likeledes må det være en 

kvalifisert overvekt av interesse for at dispensasjon gis.  Det er et viktig hensyn å verne om 

de planbestemmelser som er gitt.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en veileder til Plan- og 

bygningsloven10 (PBL). Denne viser at kommunen har myndighet til å dispensere fra 

bestemmelser i loven, forskrifter eller planer gitt i medhold av loven, etter søknad. Det 

foreligger en plikt til å begrunne vedtak om å gi eller å avslå søknad om dispensasjon. En 

                                                
10  KMD - https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-19-

dispensasjon/-19-2-dispensasjonsvedtaket/id556825/ 
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dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle 

søknaden gjelder. Dispensasjoner må ikke undergrave planene som informasjons- og 

beslutningsgrunnlag.  

 

Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at 

endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene 

om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Ved en liberal dispensasjonspraksis fratas 

kommunestyret den politiske styring av arealdisponeringen i kommunen. 

 

Sivilombudsmannen har avgitt en rekke uttalelser i spørsmålet om kommuners adgang til å gi 

dispensasjon. Ombudsmannen er tydelig på at adgangen er begrenset og at det kreves at 

hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, i tillegg til 

at fordelene ved tiltaket må være i klar overvekt vurdert opp mot ulempene. 

Sivilombudsmannen har i flere saker pekt på problematikken knyttet til at kommunen kan bli 

forpliktet til å gi dispensasjoner, basert på hensynet til likebehandling.  

 

4.1.2 Regler om forsvarlig saksbehandling, utredning og begrunnelse  

Det er helt sentralt for befolkningens tillit til forvaltningen at de saker som behandles er grundig 

og forsvarlig utredet når avgjørelse skal fattes. En forsvarlig saksbehandling er nødvendig for 

at forvaltningen skal kunne skje på en effektiv og troverdig måte.  

 

Når det gjelder behandling av søknader om dispensasjon fra planer og vedtak som kommunen 

har vedtatt er det naturlig å kreve at kommunen følger en forutsigbar praksis, slik at 

befolkningen har mulighet til å innrette seg til denne. Det er også et krav at kommunen sikrer 

at lignende saker får lik behandling, jf. likebehandlingsprinsippet i forvaltningsretten.  

 

Regler om krav til saksbehandlingen og forvaltningens utredningsplikt, jf problemstilling nr 2, 

finner vi i kommuneloven og forvaltningsloven.  

 

I Kommuneloven er ansvaret lagt til administrasjonssjefen (rådmannen), se kommuneloven  

§ 23: 

  

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale 

administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller 

fylkestinget fastsetter. 



-  Rabben 1 -  

25 

-  

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er 

gjenstand for betryggende kontroll. (revisors understrekning) 

 

Likeså ligger det i forvaltningsloven et krav om at forvaltningen har plikt til å sørge for at saken 

er tilfredsstillende utredet. 

 

§ 17.(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt). 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 

 

Bestemmelsen i forvaltningsloven § 17 gjelder som et generelt prinsipp for alle avgjørelser 

forvaltningen tar. Det vil bero på skjønn om når en sak er tilstrekkelig utredet. Avgjørelsen må 

bero på sakens karakter og betydning, vurdert opp mot den tid som er til rådighet og en 

fornuftig bruk av ressurser.  

 

Både vedtak om å avslå og innvilge dispensasjon skal begrunnes, jf. fvl. § 24. Fvl. § 25 stiller 

krav til begrunnelsens innhold, og krever at kommunen redegjør for hvordan man har 

kommet frem til resultatet i den konkrete saken som er til behandling. 

 

Mer detaljert krever fvl. § 25 at kommunen i begrunnelsen må vise til de reglene vedtaket 

bygger på, og det er ikke tilstrekkelig bare å vise til pbl. § 19-2 eller bare å gjengi lovens ordlyd. 

Begrunnelsen skal omtale de faktiske forhold som er lagt til grunn for vedtaket.  

 

Videre bør kommunen nevne de «hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av 

forvaltningsmessig skjønn». Det skjønn kommunene skal utøve når de vurderer om 

dispensasjon skal gis, er underlagt omfattende begrensninger. Kommunen må derfor gi en 

utfyllende begrunnelse for vedtak om dispensasjon. Det må gå klart frem av vedtakets 

begrunnelse hvilke hensyn som er vektlagt, og hvilke vurderinger som er foretatt etter pbl. § 

19-2. Det er viktig at de relevante faktiske forholdene som gjør seg gjeldende i saken, knyttes 

konkret opp mot dispensasjonsvilkårene i pbl. § 19-2. 

 

Det stilles samme krav til begrunnelses innhold der det politiske utvalget går mot 

administrasjonens innstilling som i de sakene der administrasjonen har begrunnet 

dispensasjonsvedtaket.  
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Revisor har sett hen til dispensasjonsveileder fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, der det 

heter: 

Det er særlig viktig å være oppmerksom på kravet til begrunnelse der hvor et politisk utvalg går 

mot administrasjonens innstilling. Utvalget må da begrunne sin avvikende oppfatning. Det stilles 

samme krav til begrunnelsens innhold i disse sakene som i de sakene der administrasjonen har 

begrunnet dispensasjonsvedtaket. 

 

4.2 Data 

4.2.1 Kommunens rutiner vedrørende behandling av dispensasjonssaker 

Revisor har mottatt redegjørelse for de rutiner Frøya kommune har fulgt, pr mail fra teknisk 

sjef, av 19.5.2017: 

 

Det er per i dag ingen rutiner ved dispensasjonsbehandlingen som direkte ser på 

konsekvenser for blant annet teknisk infrastruktur gjennom saksbehandlingen. Dette 

kommer av at en søknad og behandling om dispensasjon er mangesidig, og vil i noen 

tilfeller har indirekte konsekvenser for en dispensasjon. I mange reguleringsplaner er 

det blant annet ikke satt et maksimumskrav til antall enheter, kun til type 

husbebyggelse.  

En dispensasjonsbehandling vil være behandling av enkelttilfeller som bryter med plan 

på en eller annen måte. I hovedsak skal man vurdere den konkrete søknaden opp imot 

overordnet planverk og lovverk, og det kan være utfordrende å se en konkret søknad 

samlet opp imot alle andre dispensasjoner gitt i et område. Dette fordi dispensasjoner 

er gitt på ulikt grunnlag.  

I mange eldre boligfelt og utbyggingsområder er det manglende kunnskap og 

kartlegging av VA- infrastruktur, noe som gjør det meget utfordrende å gi tilstrekkelige 

vurderinger.  

Om VA skal vurderes særskilt følger ikke direkte av bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 19-2. Annen infrastruktur som vei og fortau er ofte mer naturlig å 

vurdere, da dette vil ha en påvirkning på blant annet forhold som trafikksikkerhet og 

trafikkavvikling. Dette er man også pålagt å vurdere nærmere da det faller inn under 

rikspolitisk retningslinje for samordnet areal og transportplanlegging. Det er også 

naturlig å se på andre forhold som også må vurderes om VA skal løftes fram gjennom 

dispensasjonsbehandlingen. Dette kan være kommunal infrastruktur ved skole, 

barnehage og eldreomsorg og skoleskyss, kapasitet på ledningsnett og elektrisitet og  
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I de tilfeller politiske utvalg går imot rådmannens vurdering, så er ikke konsekvensene 

av denne beslutningen vurdert nærmere i rådmannens framstilling. Dette kan medføre 

videre konsekvenser uten at disse er vurdert fult ut, annet enn gjennom vedtaket som 

blir gjort. 

Kommunen har mulighet til å sende saker på internhøring, blant annet involvere f.eks. 

landbruk, miljø, kulturetat, eller de(n) som ivaretar barn og unges interesser. 

Kommunen har ingen rutine på dette i dag, annet enn at landbruk er høringsinstans når 

deres interesser berøres. 

4.2.2 Oversikt og utvalg av dispensasjonssaker  

Revisor har etterspurt en oversikt over de dispensasjoner som kommunen har behandlet i 

tilknytning til utbyggingen av Rabben. Revisor mottok denne oversikten:  

 

Figur 5. Oversikt over dispensasjonssaker i tilknytning til utbyggingen på Rabben  

 

 

Revisor har ut fra denne oversikten foretatt et utvalg av saker basert på at revisor ønsker å 

kontrollere kommunens tidsnære praksis og saksbehandling.  

Følgende saker er utvalgt:  

• Sak 14/613, 

• Sak 15-925, 

• Sak 16-2657 og 

• Sak 17-227  
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4.2.3 Gjennomgang av utvalgte dispensasjonssaker 

4.2.3.1 Sak 1: 14/613 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ble inngitt ved brev av 20.5.2014. Det ble søkt 

om dispensasjon både fra reguleringsplan og fra plankart. Det ble søkt om oppføring av et 

leilighetskompleks i et område som i reguleringsplan var avsatt til frittliggende 

småhusbebyggelse. Det ble søkt om dispensasjon for m.a. møne- og rafthøyde, 

utnyttelsesgrad.   

 

Rådmannen understreket i sitt saksfremlegg at oppføring av seniorboliger er et tiltak der man 

anser fordelene større enn ulempene, uten at de konkrete fordeler og ulemper er angitt, 

konkretisert og veid. Det er uttalt at en økning av mønehøyde og rafthøyde som omsøkt 

innebærer god arealbruk. Det er ikke notert noe om evt konsekvenser av en innvilgelse av 

søknaden, herunder er ikke forholdet til avløp og kapasitetsbelastning omtalt i saksfremlegget. 

Rådmannen innstilte på dispensasjon.  

 

I møtet den 12.6.2014 vedtok Hovedutvalg for forvaltning enstemmig å gi dispensasjon, i tråd 

med søknaden.  

4.2.3.2 Sak 2: 15-925 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ble inngitt ved brev av 10.6.2015. Søknaden 

gjelder endring av antall boenheter fra 4 til 8 enheter.  

 

Rådmannen innstilte på at det ble gitt dispensasjon. I saksfremlegget opplyser rådmannen om 

ulempe ved dispensasjon, i form av øket trafikk. På den annen side understrekes behov og 

etterspørsel for boenheter av denne størrelse. For øvrig er det ikke angitt noe i saksfremlegget 

om evt ulemper ved endringen. Forholdet til avløp og kapasitetsbelastning er ikke omtalt i 

saksfremlegget 

 

I møtet den 20.8.2015 vedtok Hovedutvalg for forvaltning enstemmig å gi dispensasjon, i tråd 

med søknaden.  
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4.2.3.3 Sak 3: 16-2657 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ble inngitt ved brev av 14.9.2016.  

Søknaden gjaldt oppføring av garasje over angitt byggegrense i plan og økning av byggets 

høyde (gesims og møne).  

 

Rådmannen viser i saksfremlegget til at det er flere andre byggeprosjekter som er oppført over 

angitt byggegrense i samme planområde, og at flere hus har fått dispensasjon fra 

høydebestemmelsene.  

Videre viser rådmannen til at det ikke fremgår av planens forarbeider hvilke hensyn man har 

lagt vekt på ved fastsettelse av høydebestemmelser og byggegrenser i eksisterende plan, men 

antar at disse er satt under hensyn til trafikksikkerhetsforhold. For øvrig er det ikke angitt noe 

i saksfremlegget om evt ulemper ved en innvilgelse av dispensasjon. Forholdet til avløp er ikke 

vurdert: det ville heller ikke vært relevant.  

 

I møtet den 8.12.2016 vedtok Hovedutvalg for forvaltning enstemmig å gi dispensasjon, i tråd 

med søknaden.  

4.2.3.4 Sak 4: 17-227 

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan ble inngitt ved brev av 30.1.2017.  

 

I rådmannens saksfremlegg ble det fremmet forslag om at det ikke skulle gis dispensasjon. 

Rådmannen har i saksfremlegget bla. vist til at tomteregulering bør finne sted ved bruk av 

reguleringsplaner, i stedet for dispensasjoner, for å sikre betryggende saksbehandling og 

involvering. Rådmannen understreker at det er viktig å se hele området i sin helhet.  

Videre heter det i saksfremlegget:  

 

«Omsøkte tiltak vil medføre en stor økning av antall enheter, som vil medføre en kraftig 

økning av beboere i et eksisterende bomiljø, generere betydelig mer trafikk og legge et stort 

press på eksisterende kommunal og teknisk infrastruktur.  

 

Under økonomiske konsekvenser fremheves: «Kan medføre ekstra press på kommunal 

infrastruktur i Beinskardet ved at man legger opp til flere antall enheter enn plan tillater.» 

 

Hovedutvalg forvaltning avsa vedtak i møte 16.3.2017, sak 29/17, der rådmannens innstilling 

ble vedtatt.  
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Ved brev av 12.4.2017 er det innlevert klage fra søker, der det bes om omgjøring av vedtaket. 

I klagen vises det særlig til:  

- At det fremstår som vilkårlig og tilfeldig om når noe anses som en vesentlig 

tilsidesettelse av hensynene bak plan og bestemmelser,  

- At det fremstår som usaklig forskjellsbehandling når tilsvarende søknad om 

dispensasjon fikk medhold, ref sak 14/613 for gnr 21, bnr 347.  

 

4.3 Vurdering  

Spørsmålet til vurdering i denne del av undersøkelsen er om kommunen, og da konkret 

Hovedutvalg for forvaltning, behandler søknader om dispensasjon fra reguleringsplaner på et 

tilstrekkelig utredet grunnlag.  

 

Gjennomgangen viser at rådmannen utarbeider et saksfremlegg, som gjengir søknaden, hva 

det er søkt om dispensasjon fra, med rådmannens vurdering og innstilling. Det fremkommer 

at rådmannen drøfter i hovedsak de fordeler som menes å foreligge der det innstilles på positivt 

vedtak, og motsatt på ulempene ved negativ innstilling. Revisor savner at både fordeler og 

ulemper ved en dispensasjon beskrives i hver enkelt sak, og at de enkelte hensyn veies og 

vektes.  

 

Revisor merker seg at rådmannen ikke synes å ha vurdert hvilke konsekvenser dispensasjon 

kan få for kommunal teknisk infrastruktur før i saken fra 2017. Heller ikke i saken fra 2017 er 

vurderingen særlig konkret, utover å peke på at det kan ha økonomiske konsekvenser. Revisor 

er av den oppfatning at disse konsekvensene burde vært utredet. Dette bør vektlegges i 

rådmannens endelige skjønnsavveining for om dispensasjonen skal innvilges eller ikke. For å 

kunne fastsette hvilken vekt ulempen bør tillegges bør man også vite mer konkret hva ulempen 

består i, altså en økonomisk vurdering. Revisor forutsetter i denne sammenheng at rådmannen 

har oversikt over kapasitet og belastning for kommunens tekniske infrastruktur, som grunnlag 

for kommunens planarbeid.  

 

Gjennomgangen av de 4 sakene ovenfor viser at Hovedutvalg forvaltning fatter vedtak i tråd 

med den innstilling rådmannen har gitt. Revisor har av den grunn ikke oversikt over om utvalget 

følger rådmannens innstilling i samtlige saker som behandles av utvalget og hvordan utvalget 

begrunner vedtak i strid med rådmannens innstilling.  

 

Gjennomgangen av de konkrete sakene viser med tydelighet problemet med styring av 

arealdisponering via dispensasjoner. I første omgang brukes det som et argument at det er 
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første bygg på byggeområdet (sak 14/613), for så å bruke argumentet om at det er siste tomta 

i feltet (sak 16-2657). I samme sak (sak 16/2657) ble det fra rådmannens side argumentert for 

innvilgelse av søknaden med at det var innvilget dispensasjon i tidligere saker. Dette virker 

selvforsterkende.  

 

Videre ser revisor at kommunen, etter en rekke innvilgelser av søknader om dispensasjon, 

møtes fra privat side med argument om presedens og likhetshensyn (sak 17/227). Gjennom å 

bruke dispensasjoner som styringsverktøy har altså kommunen satt seg i den posisjon at de 

kan bli rettslig forpliktet til å innvilge en søknad som skulle bero på kommunens eget skjønn.  

 

En slik praksis skaper lite forutberegnelighet i saksbehandlingen og for det private publikum. 

Videre innebærer det at respekten for vedtak om reguleringsplaner etc blir mindre, all den tid 

man kan «regne med» å få dispensasjon. Til slutt medfører en slik dispensasjonspraksis at 

administrasjonen fratar politisk nivå styring av arealdisponeringen i kommunen, og til å sikre 

en fullstendig gjennomgang ved den reguleringsprosess som er lagt opp til i plan og 

bygningsloven. 

 

Det er nærliggende, etter denne gjennomgangen, for revisor å foreslå at kommunen utarbeider 

en retningslinje for behandling av søknader om dispensasjoner fra kommunale planer og 

vedtak.  

 

5 Høring 

Et foreløpig utkast til notat ble oversendt Rådmannen i Frøya den 14.6.2017. Revisor mottok 

et høringssvar den 22.6.2017.  

 

På bakgrunn av høringssvaret har revisor foretatt følgende endringer:  

- Pkt 3.2.1.: Det er inntatt ytterligere et avsnitt fra redegjørelse mottatt fra kommunens 

VA-ingeniør,  

- Pkt 3.2.3: Setningen: «Utvidelsen knyttet til sanering av slamavskilleren benevnt 

Rabben 1 ble besluttet i en senere utvidelse.» er tatt ut, da teknisk etat hadde 

besluttet å foreta sanering allerede fra oppstart av prosjektet, ref høringsbrevet.  

- Pkt 3.3.: Kommentaren i høringssvaret tyder på at det forelå en misforståelse mellom 

revisor og teknisk etat, beroende på om tiltaket var refusjonsberettiget. Dette er søkt 

rettet opp i.    
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6 Konklusjoner  

I forhold til problemstilling nr 1 er revisors konklusjon:  

 

- Det er kommunens innbyggere / VAR-abonnentene som har betalt for sanering / 

omlegging av slamavskiller i Rabben 1. Dette er finansiert av kommunestyret i 

budsjettprosessen og i samsvar med delegert myndighet til rådmannen.  

 

 

I forhold til problemstilling nr 2:  

 

- Revisor mener det er svakheter i saksbehandlingen ved dispensasjonssaker. Revisor 

er kritisk til den praksis som kommunen har ført mht innvilgelse av dispensasjoner.  
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Kilder:  Frøya kommune  
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Vedlegg: Høringssvar av 22.6.2017
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Hovedkontor:  Statens hus, Orkanger 

Tlf. 907 30 300  -  www.revisjonmidtnorge.no 



 
 

 

Adresse: 

Kongensgt. 9, 4.etg. 
7013 Trondheim 

Telefon:  468 51 950  Bank: 8601.13.04038 

Org.nr: 988 799 475  
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E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  
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Vår ref.: 2017000057-7     
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Rapport om kostnader til sanering/utbygging av Rabben 1  
 
 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sak 23/17 revisjonsrapport om 
sanering/utbygging av slamavskiller Rabben 1. Utvalget fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 

forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og 
kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter 
slike tiltak.  

2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- 
og dispensasjonssaker. 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 
behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 

4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 

Vedlagt følger særutskrift av saken og rapporten fra Revisjon Midt-Norge. Jeg ber på 
vegne av kontrollutvalget om at saken fremmes for kommunestyret. 

 
 
 

 
Med hilsen 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 

 
 
Torbjørn Berglann 

rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 

 
  
 

 
 

 
 

  



  

Rapport om kostnader til sanering/utbygging av Rabben 

1  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 23/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 17/57 - 6 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget sender rapport fra undersøkelsen om kostnadene i forbindelse med 
sanering/omlegging av Rabben 1 til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 
forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kompetansehevende tiltak ber 
kommunestyret om at rådmannen iverksetter slike tiltak.  

2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- 
og dispensasjonssaker.  

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 
behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 

4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 

 
Vedlegg 

Notat - Rabben-23.6.2017.pdf 

 

 

Behandling: 
Revisor redegjorde for undersøkelsen, rådmannen v/teknisk sjef fikk ordet og 
redegjorde for administrasjonens oppfatning.  

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram: 

1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 
forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og 

kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter 
slike tiltak.  

2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 

administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- 
og dispensasjonssaker. 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 

behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 
4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 

 
 

 



Vedtak: 
1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 

forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og 
kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter 
slike tiltak.  

2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- 
og dispensasjonssaker. 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 
behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 

4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 

 
 

 
Saksutredning 
Kommunestyret behandlet i sak KST 9/17 hovedplan avløp 2017-2027. I en 

omforent protokolltilførsel til saken heter det at: 

Kommunestyret stiller spørsmålstegn ved omlegging/sanering av slamavskiller 
ved Rabben I. Hvordan er kostnader for dette fordelt på utbygger og Frøya 

kommune. Kommunestyret ønsker at kontrollutvalget ser på denne saken. 

Kontrollutvalget ba revisjonen om å undersøke utbyggingen av Rabben 1, sak KU 
8/17. Det var et ønske i utvalget om at saken skulle undersøkes så raskt som mulig, 

kontrollutvalgets leder fikk derfor fullmakt til å godkjenne revisjonens plan for 
gjennomføring av undersøkelsen uten at utvalget for øvrig var involvert.  

Revisjonen fikk i oppdrag å: 

· undersøke utbyggingen av Rabben 1 for å klarlegge hvem som har betalt 
for sanering/omlegging av slamavskiller. 

· undersøke et utvalg dispensasjonssaker for å vurdere om disse er 

tilstrekkelig utredet før de har blitt fremmet for politisk behandling. 

Bakgrunnen for at slamavskiller Rabben 1 skulle saneres var at den var til hinder for 
en ny avkjørsel fra Fv 714.  Den var i tillegg i dårlig forfatning og ikke i tråd med 

dagens tekniske krav. Avløpsledningen fra slamavskiller Rabben 1 skulle føres til 
slamavskiller Beinskardet. Omleggingen vil føre til en overbelastning på Beinskardet 
når utbyggingen av området er fullført. 

Revisjonen skriver i rapporten at kommunen selv skal dekke utgiftene til etablering, 
drift og vedlikehold av avløpsanlegg. Kommunen kan likevel kreve gebyr for å få 
dekket utgiftene til denne typen teknisk infrastruktur, men ikke for utgifter til 

renseanlegg. Den omtalte slamavskilleren er å betrakte som renseanlegg, revisjonen 
konkluderer derfor med at kommunen skal dekke utgiftene til denne selv. Revisjonen 
konkluderer også med at saneringen av Rabben 1 og omlegging av avløpsledningen 

er igangsatt og gjennomført i tråd med Frøya kommunes delegasjonsreglement. 

Kommunen opplyser at sanering og omlegging ble gjennomført av en entreprenør 

som kommunen har rammeavtale med. Det ble bortimot dobbelt så dyrt som 
budsjettet på kr. 600.000, med en sluttsum på kr. 1 156 400. Det finnes ifølge 



kommunen ingen dokumentasjon av de løpende vurderingene som ble foretatt i 
forbindelse med kostnadsøkningen, det ble heller ikke fremmet noen sak for 

hovedutvalg for drift. Revisjonen påpeker at forskrift om årsbudsjett er brutt, fordi 
sanering/omlegging av Rabben 1 skulle vært lagt fram for politisk behandling. Dette 
burde vært gjort gjennom en spesifisering av hvilke tiltak som inngikk i 

prosjektnummer 551326 – kloakkutbygging. 

Når det gjelder spørsmålet om utredning av dispensasjonssaker har revisjonen gått 
gjennom fire av tolv saker i tilknytning til Rabben 1. Revisjonen mener at 

saksframstillingen i for liten grad framstiller fordeler og ulemper, og at de enkelte 
hensyn i for liten grad vurderes mot hverandre og gis ulik vekt. Revisjonen mener 
også at kommunen bør ha oversikt over den tekniske tilstanden på vann- og 

avløpsnettet, slik at rådmannen kan gi konkrete økonomiske vurderinger av 
dispensasjonssøknadene og ikke bare peke på at en dispensasjon kan ha 
økonomiske konsekvenser. 

Kommunens praksis for behandling av dispensasjonssøknader er ifølge revisjonen 
problematisk. Det er flere årsaker til dette; blant annet vil en liberal holdning til 
dispensasjoner redusere forutsigbarheten for innbyggerne, respekten for 

reguleringsplanene reduseres ved stadige dispensasjoner, og politisk nivå mister 
styringen over arealdisponeringen gjennom reguleringsplaner. Revisjonen mener 
løsningen ligger i å lage retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjoner 

fra kommunale planer og vedtak. 

Oppdragsansvarlig revisor vil være til stede i møtet og legge fram resultatene fra 
undersøkelsen og svare på spørsmål. 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Undersøkelsen viser at administrasjonen til dels ikke har fulgt lov- og regelverk, til 
dels ikke har utredet sakene tilstrekkelig og at kommunen ikke har retningslinjer for 

behandling av dispensasjonssaker. 

Det er rådmannens ansvar å forsikre seg om at administrasjonen har tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse til følge lov- og regelverk, at den kan vurdere hvilke saker 

som skal fremmes for politisk behandling og at sakene er forsvarlig utredet. 
Rådmannen bør derfor vurdere om administrasjonen har tilstrekkelig kapasitet og 
nødvendig kompetanse. 

Kommunen har ikke god nok oversikt over tilstanden på den tekniske 
infrastrukturen. Det fører til at de økonomiske konsekvensene av utbygginger som 
krever inngrep i teknisk infrastruktur som vann- og avløpsrør ikke blir utredet 

fullstendig. Sekretariatet mener at rådmannen bør vurdere å skaffe en 
tilstandsvurdering for å lage best mulig beslutningsgrunnlag for politiske vedtak. 

Frøya kommune har per i dag ingen retningslinjer for behandling av 

dispensasjonssaker. Slike retningslinjer vil være en god støtte i saksbehandlingen og 
bidra til større forutsigbarhet for innbyggerne. Rådmannen bør lage et utkast til 
retningslinjer og legge dem fram for politisk behandling. 

 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Berglann Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2026    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 
Kontrollutvalgets årsmelding  

Særutskrift av behandlingen. 
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1. Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven § 77. Kontrollutvalget skal påse at 
kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at det føres betryggende kontroll 
med den økonomiske forvaltning, at det gjennomføres forvaltningsrevisjon (systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 
vedtak og forutsetninger) og at det gjennomføres eierskapskontroll (kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper m.m.) 

 

1.1 Kontrollutvalgets formål 

Kommunens virksomhet skal i henhold til kommuneloven legge forholdene til rette for 
kommunalt folkestyre og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets interesser med 
sikte på en bærekraftig utvikling. Kommunen skal også drive en tillitsskapende forvaltning som 
bygger på en høy etisk standard. 

 
Kommunelovens formålsparagraf gir mål og retning for kontrollutvalgets arbeid. Denne 
årsmeldingen gir informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 2016, og dermed hva utvalget har 
gjort for å bidra til å nå de overordnede målene i kommuneloven. 

 

1.2 Kontrollutvalgets medlemmer 
        Faste medlemmer     Varamedlemmer 

Leder: Tone Småge Måsøval (H) Espen Håvard Hauan 
Nestleder: Helge Borgen (Ap) Anne Katrine Finne 
Medlemmer: Kirsten Dragsnes (Ap) Gustav Gjevik 
 Laila Wedø (V) Harry Osvald Hansen  
 Stena Arntzen (Sp) Bjørnar Espnes 

 

I henhold til kommuneloven skal minst ett av medlemmene i kontrollutvalget være fast medlem 
i kommunestyret,  i denne perioden er det utvalgets nestleder, Helge Borgen. Kontrollutvalget 
består av 2 kvinner og 3 menn, dermed er sammensetningen i tråd med kravet om minst 40 % 
representasjon av hvert kjønn. 

 
Kommunens virksomhet skal legge forholdene til rette for kommunalt folkestyre og for en 
rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets interesser, med sikte på en bærekraftig 
utvikling. Kommunen skal også drive en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk 
standard1. Kommunelovens formålsparagraf gir mål og retning til kontrollutvalgets arbeid. I 
denne årsmeldingen informerer utvalget om hva det har gjort for å bidra til å nå de 
overordnede målene i arbeidet gjennom året. 

  

                                                           
1 Kommuneloven § 1. 
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2. Kontrollutvalgets virksomhet 
 

Kontrollutvalget legger vekt på å opptre partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget rapporterer 
løpende om sin virksomhet ved: 

 Å legge fram møteprotokoller som melding til kommunestyret.  

 Å legge fram revisjonsrapporter til behandling i kommunestyret.  

 Å avgi uttalelse om kommunens årsregnskap. 

 Ved å avgi innstilling i spesielle saker. 
 

2.1 Saksbehandling 

Kontrollutvalgets møter er åpne. I 2016 har kontrollutvalget holdt 5 møter og behandlet 42 saker. 
 

2.2 Finansiell revisjon (regnskapsrevisjon) 

I 2016 behandlet kontrollutvalget årsregnskapet for Frøya kommune for regnskapsåret 2015. I 
uttalelsen fra kontrollutvalget bemerket utvalget blant annet følgende: 
 

 Årsregnskapet og årsberetningen er levert etter fristene. 

 Store avvik mellom budsjett og regnskap i investeringsregnskapet.  

 I årsberetningen gjør ikke rådmannen rede for nevnte avvik i investeringsregnskapet. 

 Balansepostene er ikke tilfredsstillende dokumentert og avstemt 
 
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne årsregnskapet for 2015. 

 

2.3 Forvaltningsrevisjon 
Utvalget fikk levert rapport fra forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen (sak 20/16). 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen til orientering. 
2. Kommunestyret anbefaler rådmannen å fortsette arbeidet for å redusere sårbarhet knyttet 

til sykepleiefaglig kompetanse ved sykehjemmet ved korttidsfravær. 
3. Kommunestyret ber rådmannen sette i verk tiltak for å øke kommunens bruk av SiO. 
4. Kommunestyret ber rådmannen invitere samhandlingsdirektøren ved St. Olavs hospital til et 

kommunestyremøte for å orientere om samhandlingen mellom kommunen og St. Olavs 
hospital. 

5. Rådmannen bes rapportere om oppfølgingen av rapporten innen 31. 12.2016. 
 

2.4 Selskapskontroll 

Ett av kontrollutvalgets arbeidsområder er å føre kontroll med kommunens eierskap. Frøya 
kommune deltok i en selskapskontroll av HAMOS forvaltning IKS i samarbeid med seks av de øvrige 
eierne. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og forventer at: 

1. Eierne gjør en vurdering av styresammensetning og praksis for valg av styre i tråd med 
revisjonens anbefalinger. 

2. Selskapet sikrer at selvkostfondet brukes i samsvar med krav til selvkost. 
3. Forskrift for husholdning i HAMOS vedrørende fritidsbebyggelse endres slik at den blir i tråd 

med krav fra Miljødirektoratet. 
4. Selskapet og eierne sikrer at delegering av myndighet for innfordring av renovasjonsgebyret 

blir lik i eierkommunene. 
Kommunestyret ber formannskapet og kommunens eierrepresentant sørge for at dette etterkommes. 
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Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av punktene i forbindelse med neste 
behandling av eierskapsmeldingen i kommunestyret. 

 
2.5 Andre saker til behandling i utvalget 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill eller på eget initiativ ta opp 
forhold ved kommunens virksomhet som kan knyttes til utvalgets tilsynsarbeid. Utvalget har blant 
annet gjort dette ved å be om orienteringer fra rådmannen i disse sakene: 

 Rådmannens internkontroll 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjoner 

 Kriterier og rutiner for utbetaling av startlån 

 Rutiner for møteavvikling i kommunens politiske organer 

 Kommunens arbeid mot mobbing og MOTs aktiviteter i Frøya kommune 

 Rådmannens oppfølging av politiske vedtak 

Utvalget legger enkelte møter selskap der kommunen har eierinteresser, eller til kommunale 
virksomheter for å få informasjon om driften. I 2016 besøkte kontrollutvalget Nordskag 
oppvekstsenter og fikk orientering fra ledelsen og rådmannen. 
 

2.6 Annet 

Kontrollutvalget får tilbud om å delta på flere kurs og konferanser, men har ikke hatt anledning til å 

delta.  Sekretariatet arbeider med å finne alternative opplegg i Sør-Trøndelag. 
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3. Økonomi og ressurser 
 

3.1 Økonomi 

Kontrollutvalget skal utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen. 
Regnskapet for 2016 viser at utvalget har drevet virksomheten innenfor fastsatte rammer. 

 

3.2 Sekretariats- og revisjonsressurser 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, Konsek, leverer sekretariatstjenester til 
kontrollutvalgene i eierkommunene, deriblant Frøya kommune. Konsek bistår kontrollutvalget 
med saksutredning, planlegging og praktisk tilrettelegging i forbindelse med møtene. Sekretariatet 
leverte 255 av 260 budsjetterte timer til kontrollutvalget i  Frøya kommune i fjor.  

 

Frøya kommune er deleier i Revisjon Midt-Norge IKS, som leverer revisjonstjenester til 
eierkommunene. Revisjonen hadde budsjettert med å levere 710 revisjonstimer til Frøya kommune 
i 2015. 310 av disse var øremerket til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens de resterende 
var satt av til finansiell revisjon. 

 
 
 
 
 

 
Frøya, 10. mai 2017 

 
 

Tone Småge Måsøval, 
kontrollutvalgets leder 



 
 

 

Adresse: 

Kongensgt. 9, 4.etg. 
7013 Trondheim 

Telefon:  468 51 950  Bank: 8601.13.04038 

Org.nr: 988 799 475  

 

  
Frøya kommune 
Rådhuset 

7260 SISTRANDA 
 

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf.  400 67 058 
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2016000087-4     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 30.06.2017 

 
 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 - ny behandling  
 
 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sak 19/17 utvalgets årsmelding for 
2016. Det er gjort følgende vedtak: 
 

Kontrollutvalget godkjenner utkast til årsmelding for 2016 og sender det til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 

 

Vedlagt følger kontrollutvalgets årsmelding og særutskrift av behandlingen. Jeg ber 
om at årsmeldinga legges fram for kommunestyret. 

 
 
 

Med hilsen 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
 

 
Torbjørn Berglann 
rådgiver 

 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 

Vedlegg 
Utkast til årsmelding for kontrollutvalget 2016  
 

 
 

 
 

  



  

Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 - ny behandling  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 19/17 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 16/87 - 3 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget godkjenner utkast til årsmelding for 2016 og sender det til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 
 

 
Vedlegg 

Utkast til årsmelding for kontrollutvalget 2016 

 

 
Behandling: 

Vedtak som innstilling. 

 
Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner utkast til årsmelding for 2016 og sender det til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 
 

 

 
Saksutredning 
Utkast til årsmelding legges fram for kontrollutvalget på nytt, da utvalget ikke var 

vedtaksdyktig ved forrige behandling og utsatte saken.  

Kontrollutvalget skal etter kommuneloven rapportere om sin virksomhet til 
kommunestyret. Kontrollutvalgets årsmelding er et ledd i denne rapporteringen. 

Eventuelle endringsforslag tas inn i dokumentet før det sendes til kommunestyret. 

 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne utkastet til årsmelding og sende 
det til kommunestyret. 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: 233 C41  

Arkivsaksnr.: 17/226    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KLAGE PÅ VEDTAK FRA FSK SAK 92/17 I MØTE 30.05.17  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Vedtak med sak nr. 92/17 fra formannskapets møte 30.05.17, avslag på søknad om nye midler 

til Artists in residency opprettholdes. 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Saksprotokoll ned saks nr. 92/17 fra møte i FSK 30.05.17 

2. Klage på vedtak i formannskap vedrørende Sula Air 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/226-3 NY SØKNAD OM MIDLER - ARTISTS IN RESIDENCY  

  

Saksopplysninger:   

Formannskapet behandlet i sak nr. 92/17 søknad om nye midler til Artists in residency. 

Frøya kommune har over flere år tildelt midler til prosjektet, men ble av formannskapet 

17.03.15 sak 15/152 oppfordret til å se på alternative finansieringer for videreføring av 

prosjektet etter siste periode. 

Bakgrunn for avslag i formannskapet 30.05.17 er at det fremkom ikke i søknaden at vilkåret 

om å søke alternativ finansiering var innfridd. Rådmannen anmodet videre i saken at dette ble 

en del av fremtidig organisering av prosjektet, og ba om at det ble fremlagt for kommunen i 

forkant av en eventuell ny søkerunde. 

 

Vurdering: 

Klage på vedtaket er vedlagt denne saken. Her fremkommer det ikke noen nye opplysninger i 

henhold til oppfordring fra rådmannen, og vedtak om avslag foreslås derfor opprettholdt. 

 

 

 

 



Stiftelsen Sula fyr
ved Ola Flyum
7280 Sula

Sula, 18.06.2017

Kunsteren Patricia de Heredia om sitt kunstneropphold på Sula og Frøya som resulterte i separatutstillingen
Forgetmenot (Forglemmegei) i New York og Washington D.C . https://www.facebook.com/patriciadeherediaartist/

Til Frøya kommunestyre
ved rådmann/kultursjef

KLAGE PÅ VEDTAK i FRØYA FORMANNSKAP VEDRØRENDE SULA AIR

Med dette sender Stiftelsen Sula fyr en formell klage på formannskapets vedtak om å kutte
støtten til kunstnerordninga Sula AIR (Artist in residence), og ber om at Frøya kommunestyre
behandler denne saken ved første anledning. Årsaken er at vi mener at formannskapet ikke var
tilstrekkelig opplyst om hvilke konsekvenser dette ville medføre for Frøya kommune i form av:

- tapet av fylkeskommunal støtte i et samarbeidsprosjekt mellom Frøya kommune og Sør-
Trøndelag fylkeskommune

- tapet av en prestisjefylt og vellykket kunstnerordning - en ordning som andre kommuner gjerne
vil overta

- tapet av et kvalitetsstempel i markedsføringen av Frøya

- tapet av en internasjonal omdømmebygger som utelukkende har vært positiv for Frøya
kommune

- tapet av et mangeårig arbeid med å bygge tillit, kompetanse og spisse kunstnerordningen AI R

- tapet av en viktig deltidsarbeidsplass som sikret kontinuitet i vertsrollen på Sula



- tapet av et avgjørende bidrag for å sikre de viktige og vernede fyrbygningene - et av 
fyrkommunen Frøyas mest profilerte kulturminner 

Saken ikke opplyst nok 
Etter at Stiftelsen Sula fyr gjorde kultursjefen oppmerksom på disse saksopplysningene på et 
møte forut for formannskapsmøtet og i en oppfølgende epost datert 25. mai, ble dette prisverdig 
nok videreformidlet til formannskapet under selve møtet. Saken var med andre ord ikke nok 
utredet. Formannskapets medlemmer fikk altfor knapp tid til å vurdere konsekvensene koblet til 
en avvikling av Sula AIR.  

I dette tilfelle mener vi at et nei takk til fylkeskommunale penger og en omdømmebygger verdt 
flere hundre tusen kroner er såpass vesentlig, at det fortjener en bedre saksutredning. Stiftelsens 
Sula fyr ber derfor om en ny behandling av saken i kommunestyret. 

De ti mål 
Vi mener også at saken ikke har vært tilstrekkelig utredet etter det vi opplevde som en 
helomvending i siste liten fra kommunens side. Alle signaler fra administrasjonen gikk ut på at 
denne ordningen har vært en suksess. Eneste korrektiv var at man ønsket en større lokal effekt. 
Dette har vi jobbet med i vår. I korte trekk kan dette oppsummeres slik: 

1. Ingen kunstere til Sula i sommerferien 
2. Utstillinger flere steder i Frøya - fortrinnsvis Sula og Sistranda 
3. Bedre oppfølging av kunstnere 
4. Økt bruk av Sula, øyrekka og Frøya i kunsten 
5. Større variasjon i kunstuttrykk (foto, film, bilder, skulptur etc) 
6. Flere grupper fremfor enkeltpersoner 
7. Holde kontakt med kunstnere for å få dem tilbake med interessante utstillinger 
8. Bygge omdømme omkring Sula AIR både nasjonalt og internasjonalt slik som feks. Stokkøya, 

Røst og Træna 
9. Bruke Sula AIR til å hente sponsorer og i søknader om støtte til enkeltprosjekter som å utvikle 

et atelier i uthuset og et eget Sula-stipend 
10. Sikre Sula AIR i arbeidet med å øke bruken av fyrvokterboligen og utvikle vertsrollen for 

dermed å vedlikeholde et viktig og vernet kulturminne 

Kunst i skolene 
Stiftelsen har presisert overfor Lademoen Kunstnerverksteder, som kvalitetssikrer og velger ut de 
kunstnerne som kommer til Sula, at kunstnerne må komme til Sula i andre måneder enn juli og 
august. Et viktig argumentet for dette er vi ønsker kunstneropphold utenfor skoleferiene, slik at 
skolene i større grad kan trekke kunstnere inn i undervisningen. 

Kunst fra Frøya 
Vi har også gjennom vertsrollen klart å inspirere kunstnere til å bruke Sula, øyrekka og Frøya som 
sådan i sin kunst. Vi har de siste to årene en rekke eksempler på effekten av dette både i 
portretter, landskapsmalerier, kunstfoto, samt en 40 minutter lang film som nylig ble vist på en stor 
Berlin-utstilling. 



Stiftelsen har også vært i kontakt med Frøya hotell og Frøya kulturhus for om mulig få til felles 
utstillinger og lanseringer. Frøya kulturhus kunne bidra med ei helg, mens Hotell Frøya kunne tilby 
en lengre horisont, noe som er hensiktsmessig da det tar tid å kuratere en utstilling. 

Frøya internasjonalt 
Ikke minst er vi kry over at flere av «våre» kunstnere har deltatt på store utstillinger verden over og 
stilt ut Sula- og Frøya-inspirert kunst blant annet i Paris, New York, Washington DC og Japan. 
Dette er Frøya-reklame verdt flere hundre tusen kroner.  

Et slikt internasjonalt perspektiv er også viktig for de mange utenlandske turistene som kommer til 
øyrekka. 

Kunstnernettverk 
Vi ønsker å bygge et kunstnernettverk som har et forhold til Sula og Frøya. Billedkunstnere 
samarbeider ofte med andre kunstnere som designere, musikere, filmkunstnere og forfattere. 

Sula AIRs nettverk vil også være en fordel i samband med søknaden om å etablere en 
folkehøgskole i øyrekka. 

Flerkulturell kommune 
Den nye og flerkulturelle befolkningsstrukturen på Frøya vil også gjerne ha en større variasjon i 
kulturtilbudet enn det som tradisjonelt har vært etterspurt.  

Folk fra andre land og folk med ferieboliger er flinke til å besøke øyrekke. I andre kommuner 
brukes kulturelle opplevelser aktivt for å skape interesse, trekke folk til flere deler av kommunen 
og bygge tilhørighet. De som reiser til Sula besøker også andre deler av fyrkommunen Frøya. 
(Bare Bodø og Vågan har flere fyr enn Frøya.) 

Ny brand 
Våre kunstnere er moderne fortellere - visuelle kommunikatører. Træna har gått skrittet videre. De 
skaper møteplasser mellom kreative kunstnere og næringer. Det er flere eksempler på hvordan 
kunstnere og designere bidrar til å profilere og lansere nye produkter. Det samme gjør andre 
steder med tilsvarende ordninger. 

Gjennom sitt arbeid og møter med lokalbefolkningen skapes det verdifulle opplevelser. Stiftelsen 
har vært vertskap for kunstnerne, presentert dem i TV, aviser og sosiale medier, noe som bidrar til 
å "brande" Sula som ei kunstnerøy - et mer allsidig og attraktivt sted. 

I den store fortellingen om Frøya bidrar de til et mangefasettert bilde av de tradisjonelle 
fiskeværene. 

Manglende forutsigelighet 
Vi har siden februar ventet på at formannskapet skulle behandle denne saken. Vi har fulgt opp og 
tilbudt ytterligere dokumentasjon. Vi har vært trygge på at vi nå var på vei til å utvikle et godt 
produkt. Blant annet har vi ettersendt en omfattende gjennomgang av hvilke muligheter som 
ligger i å utvikle Sula AIR.  



Vi har også vært tydelig på at en utsettelse i saksbehandlingen kan få økonomiske konsekvenser 
for Stiftelsen, da vi er avhengig av forutsigelighet i booking og markedsføring. Stiftelsen vil tape 
penger i sommer fordi vi trodde at Sula AIR skulle fortsette på basis av våre forbedringer og de 
korrektiver som var gitt underveis.  

Brått skifte 
Vi kan skjønne at Frøya kommune ikke føler seg forpliktet av våre forhåpninger, men ettersom vi 
har hatt en jevnlig dialog om dette både ved personlig oppmøte og i gjentatte eposter, kom 
skiftet av fokus i kultursjef og rådmannens innstilling svært bardus.  

For oss indikerer det at administrasjonen i Frøya kommune ikke har hatt tilstrekkelig innsikt i 
konsekvensen av å kutte støtten til Sula AIR, all den tid AIR-ordningen nå ser ut til å forsvinne fra 
Frøya. 

Ensidig utgiftsfokus 
Vi ble rett og slett svært overrasket over den endrede dialogen mellom oss og administrasjonen 
like før formannskapets behandling. Plutselig var det kun et fokus som rådet: Stiftelsen hadde ikke 
søkt andre om å ta over kunstnerordninga, derfor var vi ikke lenger støtteverdig. 

Gamle visjoner om å bygge kunstnerøya var plutselig gått ut på dato. Organisatoriske og 
kunsteriske seire var uviktige. Riktignok ble det sagt at vi hadde gjort mye bra, men utgiftsfokuset 
var med ett altoverskyggende. 

Kulturminne og rønne 
Vårt forhold til dette er naturlig nok tuftet i den virkeligheten som rådet på Sula i 2004. 
Fyrboligene var i praksis rønner - noen ville rive dem eller bruke dem til brannøvelse. En samlet øy 
- feriefolk, fastboende og forhenværende sulværinger - gikk sammen om å redde bygningene på 
dugnad. Spesielt nok måtte Stiftelsen betale 250 000 kroner til Kystverket for å overta de svært 
vanskjøttede bygningene. 

Redningsaksjonen har kostet. Dugnadsarbeid i millionklassen er utført. De som ledet arbeidet har 
slitt hardt, men lyktes. For to år siden ble et nytt styre valgt. Lik det forrige styret har vi hatt to 
pensler i hendene - en har bedrevet vedlikehold etter antikvariske prinsipper - en annen har lagt 
til rette for akvareller og akrylmaling. 

For oss er det derfor helt fremmed når formannskapet sier at man ikke vil støtte drift. Med unntak 
av vertsrollen, som i praksis er Sula AIR, går hver eneste krone Stiftelsen genererer til å holde liv i 
bygningene. 

Ingen kulturstøtte  
Dette speiler også den kulturelle aktiviteten på Sula. Stort sett alt er drevet på dugnad. Derfor er 
det ekstra trist at formannskapet valgte å kutte Sula AIR som er den eneste Sula-spesifikke 
kulturstøtten. 

Vi forventer ikke evig støtte fra kommunen eller andre, men vi forventer et tydelig forvarsel, 
forutsigelighet og støtte i en overgangstid. 



Feil i saksfremlegg 
I lys av dette mener styret i Stiftelsen Sula fyr at saksfremlegget til formannskapet blir feil, når det 
hevdes at vi ikke har forsøkt å hente sponsorer til Sula AIR. Det er ikke slik at vi bare kan hente inn 
penger og erstatte kommunens rolle i Sula AIR. Sør-Trøndelag fylke er tydelig på at uten en avtale 
med Frøya kommune, er det ikke lenger noen Sula AIR. De vil ha en kommunal partner slik de har 
det på Træna og i andre kommuner. 

Samtidig har vi forsøkt å hente inn sponsorer til Stiftelsen og Sula AIR. Dette arbeidet må 
imidlertid ses i sammenheng. Gjennom dugnad, muntlige henvendelser, søknader til 
privatpersoner, ulike fond og bedrifter har vi delvis lyktes å hente penger og kutte kostnader, mer 
enn halvert gjelden, hentet inn ny andelskapital og prosjektstøtte. Vi har også fått mange avslag 
på våre søknader.  

Vi kommer likevel ikke unna det faktum at uten en eller annen form for kommunal deltakelse i Sula 
AIR, vil vi og Frøya miste AIR-ordningen helt. Det er spesielt denne konsekvensen vi mener ikke er 
tilstrekkelig utredet og forsøkt erstattet.  

Omdømmebygging  
Som man skjønner av vår argumentasjon, er rådmannens og formannskapets fokus langt unna den 
verdi, prestisje og nytte vi mener AIR-ordningen representerer: 

- Sula AIR har en betydelig inntektsside gjennom det fylkeskommunale bidraget i dette 
spleiselaget mellom kommune og fylkeskommune.  

- Sula AIRs omdømmegevinst er langt mer verdt enn kommunens andel, noe som best kan 
sammenlignes med hva en tilsvarende omtale ville kostet på annonseplass. 

- Sula AIR utløser en betydelig dugnadsinnsats som har positive ringvirkninger for Frøya 
kommune. 

Mangfold 
Vi vil gjerne fortsette Sula AIR i tråd med Frøyas visjon i det rådende strategidokumentet «Kraft 
og mangfold». Om man ønsker å utvikle en turisme, bosetting og ny næringer i øyrekka, kan Sula 
fyr og kunstnerordningen også ses på som en investering - et arbeid som har bygget en positiv 
brand, et internasjonalt ry, en kunstnerisk suksess og en nytteverdi for nye næringer lik det man 
har klart på Træna. 

Med håp om et fortsatt samarbeid.  
 



Ola Flyum 
leder, Stiftelsens Sula fyr 

Vedlegg epost datert 6. juni 2017 fra Kirsten Mellemsæther, rådgiver, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune: 

Vedr. kunstneropphold på Sula i regi av Lademoen kunstnerverksteder.   

Hei, 
Jeg viser til flere, eposter og avisoppslag vedr utvikling av ordningen med gjestekunstnere på 
Sula.  Jeg viser også til brev datert 20.2.2017, og til at jeg lovte Ola Flyum å konkretisere kort hva 
ordningen er. 
  
Med bakgrunn i dette vil vi presisere følgende: 
1.       Målsettingen med ordningen, vedtak i Fylkestinget sak 84/2011: 
-         Gi kunstneren muligheter for kunstnerisk fordypning og utvikling 
-         Bidra til at kunstneren kan være bidragsytere og medspillere i lokalsamfunn og at ulike 
kunstuttrykk kan oppleves også utenfor de største byene. 
-          Profilering av kommunen/regionen gjennom kunstnerisk virksomhet. 

2.       Forpliktelser/roller: 
-       Vertstedet/kommunen har rollen som vertskap; dekke utgiftene til kunstnernes oppholdet i 

kommunen, legge til rette for kunstneres opphold og være vertskap. Kommunen kan selv 
vurdere hvordan de vil «bruke» ordningen, eks utvikle flere kunstneropphold/knytte til seg flere 
kunstnere, samhandling med skole og lokalsamfunn, i markedsføring og profilering av stedet/
kommunen. 

-        Lademoen kunstnerverksteder (LKV), administrere ordningen Artist in Residence; 
markedsføre ordningen, behandler søknader  fra kunstnere fra hele verden,  velge ut kunstnere 
og dekke reiseutgiftene for kunstnere som får deler av sitt opphold som gjestekunstnere i 
distriktet.  LKV har vært  medlem av den internasjonale nettverksorganisasjonen Res. Artist 
siden 1996, og har faglige kompetanse og nettverk innenfor visuell kunst i regionen,  samt  
kontakt og samhandling med utdanningsinstitusjonene i fylket. 

-          Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør i hele fylket; det er en 
målsetting at kunst skal bli mer synlig i distriktet, samt bidra til å skape vilkår for og lyst til å 
virke og bosette seg i hele fylket. Rollen utøves gjennom å legge til rette for utvikling og 
samspill mellom partene, og å bidra med tilskudd.  I driftstilskuddet til LKV er administrasjon av 
ordningen lagt inn som en forutsetning. 

-
Arbeidet er politisk forankret i fylkeskommunens strategier 2007 - 2011: «Tilgang på gjesteplasser 
for utøvere av kunst- og kulturuttrykk ville gitt mulighet for verdifullt samspill og 
erfaringsutveksling mellom by og distrikt i vår egen region og mellom Trøndelag og andre 
regioner i inn- og utland.» 

3.       Suksesskriterier: 
-          Det må være et lokalt ønske om kunstnersamarbeid 



-          Kunstnerne må føle seg velkommen og bli ivaretatt på en god måte 
-          Formelle samarbeidsavtaler mellom partene må være på plass 
  
  
  
Med vennlig hilsen 

Kirsten Mellemsæther  
Rådgiver 

Regional utvikling, Kulturutvikling 
Postboks 2350 Torgard, 
7004 Trondheim 
Skype for Business: kirsten.mellemsather@stfk.no 
72 81 42 02 / 917 39 692 
72 81 10 00 (sentralbord) 
www.stfk.no 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 30.05.2017 

Sak: 92/17  Arkivsak: 17/226 

 

SAKSPROTOKOLL - NY SØKNAD OM MIDLER - ARTISTS IN RESIDENCY  

 

Vedtak: 

 

På bakgrunn av siste vedtak ber formannskapet søkeren se på alternative finansieringer for eventuelt 

videreføring av prosjektet. Søknaden foreslåes avslått.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 256  

Arkivsaksnr.: 17/2433    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DALPRO AS - SØKNAD OM KOMMUNAL LÅNEGARANTI  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å stille garanti til DalPro AS for lån – stort kr 1.680.000 

med tillegg av 10% til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpe 

renter og omkostninger – jfr. kommunelovens 51, jfr. forskrift av 02.02.2001 om 

kommunale garantier.  

2. Garanti stilles som selvskyldnerkausjon for lån inntil kr 1.680.000 + 10%. 

Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 1.848.000.  

3. Garantien avvikles i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 15 år med 

tillegg av inntil 2 år, maksimum frem til 31.12.2034, jfr. forskriftens § 3.  

4. Garantien gis under forutsetning av departementets/Fylkesmannens godkjenning  

 

 

 

Vedlegg: 

Søknad DalPro AS - udatert 

Styrereferat DalPro AS – 29.06.17 

 

Saksopplysninger:   

DalPro AS søker i brev av 11.07.2017 om kommunal garanti for lån totalt på kr 4.200.000.  

Hitra kommunes andel utgjør kr 2.520.000, i samsvar med kommunens eierandel på 60%. 

Frøya kommunes andel utgjør resterende beløp med kr 1.680.000. 

 

Til grunn for garantisøknaden er ønsket om å styrke sin attføringsvirksomhet ved å investere i 

et fleraktivitetshus med et moderne, nytt vaskeri på Frøya. Dette for å tilrettelegge for 

moderne drift og for å dekke framtidas behov. Dette nødvendiggjør et lånebehov på kr 

3.700.000. I tillegg ønsker selskapet å modernisere gårdsmatdriften på Hitra, noe som krever 

en ombygging av dagens lokaler for kantinedrift og alternative produksjoner. Nødvendig 

lånebehov er kr 500.000 for dette prosjektet. Til sammen et lånebehov på kr 4.200.000. 

 

DalPro AS er en heleid kommunal bedrift der Hitra kommune eier 60% av aksjekapitalen og 

Frøya kommune 40%. DalPro AS sin hovedvirksomhet er attføring.  



Bedriften skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel 

for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart 

arbeidstilknytning.  

Samtidig skal DalPro AS tilby arbeidsutprøving i eksterne bedrifter, der hensikten er å bidra 

til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. For personer som har 

varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i DalPros 

produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. 

 

En kommunal garanti vil gi bedre lånebetingelser for selskapet enn om de ikke har det. 

 

Vurdering: 

Dalpro AS har en lånegjeld som er på 69% av egenkapitalen. Egenkapitalen er redusert med 

3,7% fra 2015 til 2016 på grunn av underskudd i 2016.  

Avdrag utgjør kr 769.000 pr. år, og rentekostnad var i 2016 på kr 144.891 som utgjør et 

rentenivå på 1,71 prosent. 

 

Kommunal garanti har erfaringsmessig medført ca. en prosent lavere rente. Dersom høyere 

effekt oppnås er det positivt. 

 

Kommuneloven gir kommunene mulighet til å stille garanti til heleide kommunale selskaper 

som driver næringsvirksomhet, jfr. kommunelovens § 51. 

 

DalPro AS har hatt overskudd de siste årene, bortsett fra i 2016. Årsaken til underskuddet i 

2016 er salgssvikt for spesielt Gårdsmat og vaskeri. Det er også noe svakere resultat for 

andre driftsområder.  

Det er påregnet å ta grep om driftssituasjonen for å igjen oppnå overskudd i 2017. Det 

arbeides med å sikre en sunn økonomi i kombinasjon med en styrking av kvaliteten på de 

tjenestene som leveres til samarbeidspartnerne.  

En lånegaranti vil medføre lavere innlånskostnader og vil være med på å sikre overskudd og 

derigjennom egenkapitalen fremover. 

 

Ut fra en totalvurdering er det ingen hindringer som tilsier at søknaden ikke kan 

imøtekommes, og ut fra dette innstiller rådmannen på at garanti gis. 

 

 

 

 



Frøya kommune 
v/ Rådmannen i Frøya 
7260 Sistranda 
 

MEDFINANSIERING AV FLERAKTIVITETSHUS PÅ FRØYA 
 
DalPro AS ønsker å utvide sin virksomhet på Frøya med modernisering av vaskeri da dagens 
lokaliteter på Siholmen er for små. I den sammenheng ønsker DalPro AS et tettere samarbeid med 
sin medeier Frøya kommune i forhold til medfinansiering av et fleraktivitetshus med vaskeri på kr 
1.492.000, samt kommunal garanti for egne lån på inntil 3 millioner kr fordelt mellom 
eierkommunene.   
 
Dalpro AS har i dag en aksjekapital på kr 7.460.000. Frøya kommune eier 40 % av aksjene, tilsvarende 
kr 2.984.000, mens Hitra kommune eier 60%. Det er ikke urimelig at kommunene har samme 
eierandel i DalPro AS, og ved at Frøya kommune betaler inn kr 1.492.000 i aksjekapital, oppnås dette. 
Ny aksjekapital blir da på kr 8.952.000. Den innskutte aksjekapitalen brukes så til å finansiere 
fleraktivitetshuset. 
 
I forbindelse med finansiering gjennom låneopptak for fleraktivitetshus (ca kr 2.500. 000), samt for 
Gårdsmat (ca kr 500.000), vil DalPro AS be om kommunal garanti slik det er gitt gjennom tidligere 
låneopptak. Den kommunale garantiandel vil i utgangspunktet tilsvare aksjeandelen i DalPro. 
 
DalPro AS har jobbet med 2 hovedalternativer til fleraktivitetshuset: 

1. Nytt bygg, helst nærmere sentrum av Sistranda 
2. Utvidelse av Vaskeriet på Siholmen 

 
Alternativ 1:  
Fase 1 
Kjøp av nytt bygg med tomt: Vel kr 3.000.000  
Finansiering: Frøya kommune kr 1.492.000 og DalPro-lån for resterende. 
I tillegg kommer ombygging til fleraktivitetshus ekskl. vaskeri med egenkapital: ca kr 50.000. 
 
En forutsetning her at eierne blir enige om å endre aksjekapitalen. Hitra formannskap har ikke uten 
videre sagt ja til å endre den innbyrdes aksjeandelen, men er positiv til å garantere lån på 3 mill. kr.  
 
Vi er i dag i samtaler med en veldig aktuell selger på Sistranda, og det haster for oss å få avklaring på 
Frøya kommunes vilje til medfinansiering. Kan Frøya kommune medfinansiere på annen måte enn 
utvidelse av aksjekapitalen dersom det ikke blir mulig? 
Selgeren av nytomta vil ha snarlig avklaring ellers risikerer vi å miste denne muligheten. 
 
Fase 2 
Utvidelse av eksisterende bygg på nytomta med Vaskeri 
Finansiering: Salg av Vaskeribygget på Siholmen, samt egenkapital og om nødvendig lån i regi av 
DalPro AS. 
Sikkerhetsventil hvis kostnadene blir uforholdsmessig store er å opprettholde noen år Vaskeriet på 
Siholmen i tillegg til fleraktivitetshuset på nytomta inntil DalPro får råd til å flytte Vaskeriet til 
nytomta. Fleraktivitetshuset i sentrum vil uansett vøre veldig nyttig for våre øvrige satsningsområder. 
 
 
 



Alternativ 2: 
 
Ombygging/utvidelse av vaskeribygget på Siholmen til fleraktivitetshus med et større vaskeri og 
ekstra areal for andre aktiviteter. Kostnadene er uavklart da vi ikke vet hva som blir tillatt i forhold til 
en ekstra etasje eller utvidelse mot sjøen, men kostnadene vil trolig komme på over 2 millioner kr.  
 
Vurdering av alternativene: 
Ut fra inntjening og økte aktiviteter er det sentrumsnære alternativ 1 best pga bedre tilgjengelighet. 
Ut fra kostnader er trolig Siholmen billigst. Samlet sett vil det sentrumsnære alternativitet trolig gi 
best nettoinntjening over tid med sin langt bedre tilgjengelighet. 
 
Hvorfor fleraktivitetshus på Frøya? 
DalPro AS ønsker å utvide sitt tilbud til eierkommunene, NAV/Staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og privat næringsliv.  Videre ønsker DalPro AS å bli gode på dette både kvalitetsmessig og økonomisk. 
 
Våre viktigste tiltak i dag er: 

- VTA (Varig tilrettelagte Arbeid): 18 plasser 
- APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: 13 plasser 
- Jobbklubb: Inntil 20 plasser 5 uker i året 
- VOX-kurs for arbeidsinnvandrere og bedrifter 
- Praksisplass for skoleelever i grunnskolene og videregående skole (vgs) 
- Lærekandidatplasser for Sør-Trøndelag fylkeskommune/vgs 
- Tilbud for utviklingshemmede for Hitra kommune: 6 plasser 
- Trivselstiltak for eldre og hjemmeboende demente for Hitra: 6 plasser 3 dager i uka 

 
Våre viktigste arenaer for VTA og APS på Frøya er Vaskeriet på Siholmen, sommervedlikehold og det 
ordinære næringslivet. NAV setter i dag krav om at deltakerne i APS og VTA i stadig større grad skal 
prøves ut i ordinært arbeid. Dette for å øke mulighetene for å få flere ut i fast, ordinært arbeid. Dette 
betyr at det blir færre NAV-deltakere i våre produksjonsavdelinger, inkl. Vaskeriet. Som følge av de 
nye NAV-krav har vi måttet legge ned gartneriet da vi ikke hadde nok deltakere.  
 
Vaskeriet ble utformet i ei tid da det var rikelig med deltakere ved at produksjonen ble veldig 
manuell, men god nok til å levere klær i forhold til etterspørselen. I dag sitter vi med et gammeldags 
vaskeri med færre deltakere og for å opprettholde høy kvalitet på vaskeritjenestene, har vi måttet si 
nei til nye, større kunder. Skal vi fortsette med vaskeriet i framtida, må vi ha større areal og 
effektivisere/modernisere driften slik at vi kan øke produksjonen i forhold til den økte 
etterspørselen. Ved å modernisere vaskeriet vil produksjonen bli mer lik andre bedrifter og gjøre 
deltakerne bedre rustet til å gå over i annen ordinær virksomhet, slik at flest mulig deltakere på 
kortest mulig tid får fast jobb i eksterne bedrifter.   
 
I tillegg til en modernisering av vaskeriet ønsker vi å få utviklet et fleraktivitetshus for å imøtekomme 
dagens og morgendagens behov. I dag har vi spesielt behov for: 

- Et kurslokale for Jobbklubb, Vox-kurs og kurs til næringslivet på Frøya 
- Base for sommervedlikeholdet 
- Møteplass nærmere våre kunder 

 
DalPro AS ønsker å møte den nye tid med anbudsregime og færre interne deltakere fra NAV med å 
utvikle nye tilbud samt stå bedre rustet ved nye anbudskonkurranser. Derfor har vi utviklet vår 
kursvirksomhet og jobbet tett mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få flere lærekandidater, samt 
lagt mye ressurser i økt deltakerkompetanse i forhold til nye NAV-krav. Det vi nå mangler på Frøya er 
et fleraktivitetshus som vil gi oss langt bedre utviklingsmuligheter for å skreddersy tilbud tilpasset 
kundene på Frøya, inkl. Frøya kommune. Aktuelle nye tiltak vi ønsker å utvikle på Frøya er: 



- Lavterskeltilbud 
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
- Flyktningetilbud 
- Aktivitetstilbud for utsatte grupper 
- Trivselstilbud for ulike aldersgrupper 
- Nye kurs for næringslivet 

 
Utbygging av et fleraktivitetshus med vaskeri betyr investeringer og økte kostnader, men dersom 
Frøya kommune vil bruke våre mulige tilbud, tilsier det at nettogevinsten både for DalPro og Frøya 
kommune skal bli god. Et slikt samarbeid mellom vekstbedrifter og eierkommuner har man fått til på 
flere plasser i Norge. Eksempelvis kan nevnes Verdal og Oppdal kommune som har et utstrakt 
samarbeid med sine vekstbedrifter på dette feltet, og der begge parter tjener på samarbeidet. 
 
Et eksempel på slikt samarbeid er aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Med en base på Sistranda 
kan vi yte denne tjenesten ved at Frøya betaler oss for de kostnadene vi har for jobben (først og 
fremst lønnskostnader) for å gjøre dette. Dersom vi da blir enige om å sysselsette 
sosialhjelpsmottakerne med oppgaver for kommunen som f.eks. maling av kommunale eiendommer, 
vasking av kommunale biler m.m., betyr det at kommunen får redusert sine årlige 
vedlikeholdskostnader og dermed blir nettokostnaden for aktivitetstilbudet tilsvarende redusert. 
Samtidig kan vi sikre en tett faglig oppfølging med hovedmål å bidra til at flest mulig av denne 
gruppen som er i stand til det, kommer i jobb. 
 
Ved at DalPro AS får flere bein å stå på sikrer vi framtidige produksjoner i bedriften, inkl. Vaskeriet 
sett på bakgrunn av at vi framover må regne med færre NAV-deltakere i våre produksjoner. 
 
Ut fra forannevnte søker vi om tilskudd på kr 1.492.000 kr, samt tilsagn om å gi kommunal garanti på 
inntil kr 1.500.000. Håper på en positiv behandling. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
DalPro AS 

 
 

Edvard Ulvan 
Daglig leder 

 
 
 
 
 
 



Protokoll for styremøte i DalPro AS 29.06.17 
 

Til stede:  Roger Antonsen, Gunn Heidi Hallaren, Kolbjørn Ulvan, Laila Wedø, Svein 

Holm, Janicke Vatn og Edvard Ulvan. 

Forfall: Terje Stølan 

 

Styreleder ønsket velkommen.  
 

 

Sak 22/17  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 

 

Enstemmig vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

 

Sak 23/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22.03.17 

 

Enstemmig vedtak:  

1. Protokollen fra styremøte 22.03.17 godkjennes.  

2. Kolbjørn Ulvan og Gunn Heidi Hallaren gis fullmakt til å underskrive protokoll for 

styremøte 22.03.17. 

 

 

Sak 24/17 OPPSUMMERING GENERALFORSAMLING 

 

Enstemmig vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 25/17 DRIFTSORIENTERINGER 

 

Rehabilitering: 

- Lavterskeltilbud «Refleks» for Frøya og Hitra: 3 dager i uka med hovedbase våningshuset 

– 2 x 60 % stilling: Marianne Løvenius og Christian Malin (+ 40 % ordinær rehab. /kurs) -

Start 1. september 2017 

- Flyktningetilbud i sommer for Hitra og Frøya: 3 uker – 3 bolker – ca 100 000 kr - 

framtidspotensiale 

- Kurs for næringslivet: Ambassadørkurs gjennomført i fjøset: Vel 40 stk. – gode 

tilbakemeldinger – 40 000 kr 

- Flere lærekandidater: 1 ny starter på gårdsmat i august 

- Jobber med AFT-godkjenning 

- Mangler aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere: Vært i flere møter om det med eierne, 

samt orientert om DalPro 

- Bedre oppfylling plasser i 2. kvartal 

 

Småindustrien:  

- Varierende produksjon av Bewi-poser pga innkjøringsproblemer av maskin 

 

Gård: 

- Trivselstilbudet: Avtale med Ann Christin Hellemsvik og Janne Sirivik – fra 2 til 3 dager 

dvs. 2 x 60 % stilling – avtale med Hitra inngås i nærmeste framtid - Hønsehuset 

forsinket, ellers i rute 



Gartneri 

- Yoga-gruppe interessert i å leie butikkavdeling 

 

Vaskeriet: 

- Utbygging på Siholmen eller kjøp av eget lokale på Sistranda: se egen sak 

- Bedre bil-logistikk: Fra 7 til 4 biler 

- Annet (Svein): Utfordrende med få deltakere da det betyr lavere inntekt, samt økte 

lønnskostnader (innleiing av annen arbeidshjelp) 

 

Gårdsmat:  

- Bedre bil-logistikk  

- Færre sauer pga overproduksjon i Norge og risiko med for mye på lager: Fra 2000 lam i 

2016 til 1200 lam i 2017 

- Bedre logistikk i slakteperioden: Inngjerding og foring av kjøpte sauer for å få ned 

kostnadene 

- Uforutsette nye kostnader: 

o Nytt slakteprogram kr 150 000 

o Ny vakummaskin kr 150 000 

o Container med planering kr 80 000  

o Utsettelse av ombygging fjøs 

- Arbeid med nettside/netthandel 

- Avtale med Rema 1000, bl a videreføring av innkjøp av pinnekjøtt på samme nivå som i 

fjor.  

- Innovasjon Norge: Under arbeid med fokus på hundemat og kjøttkraft. 

 

Kontor m.m. 

- Janicke jobber bl a med Tidsbanken, Ad Opus og Visma for å få dette på plass. 

 

Annet: 

- Nytt styreverv med Edvard i ASVL sitt sentralstyre 

- Banklikviditet: Saldo på 1,13 mill. kr som er ca. 1,46 millioner kr svakere enn tilsvarende 

periode året før 

 

Enstemmig vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

 

Sak 26/17 BUDSJETTERT OVERSKUDD FOR 2017 

 

Enstemmig vedtak:  

Budsjettert overskudd for 2017 øremerkes til styrking av attføringsvirksomheten ved DalPro 

AS på følgende måte: 

- Økt kompetanseheving i alle attføringsarenaene: kr 70 000 

- Økt kompetanseheving i Rehabilitering med spesielt vekt på AFT-tiltaket: kr 70 000 

- Investeringer for å styrke attføringsvirksomheten: kr 403 366, derav: 

 Kr 200 000 Ordne kantine som en ny attføringsarena 

 Kr 163 366 Oppgradering av lokaliteter for samtale og kursing 

 Kr 40 000 Utarbeiding av en mer deltaker- og kundevennlig nettside 

 

 



Sak 27/17 KVARTALSREGNSKAP 

 

Edvard orienterte: 

Hovedgrunn til svakere resultat enn i 2016 er svikt i APS-inntekter: - 235 000 kr 

 

Avdelingsnivå: 

Rehabilitering: Svakere pga svikt i APS-inntekter → Forbedringstiltak: Overbooking 

APS/VTA 

 

Aktivitet: Svakere pga at trivselstiltaket er ført over til Grønn, samt lavere produksjon av 

sengbunner og gelice-poser enn forventet → Bewi-produksjon vil bedre økonomien 

 

Grønn: Mye svakere pga. færre APS-deltakere og økte lønnskostnader pga 3-måneders 

oppsigelsestid etter nedlegging gartneri.  → Forbedringstiltak: Mer APS, trolig ny 

lærekandidat, lavere lønnskostnader Gård og utvidet Trivselstiltak 

 

Vaskeri: Ok - omtrent som tidligere → Forbedringstiltak: Effektivisering transport 

 

Gårdsmat: Klar bedring som delvis skyldes økt prissetting av varebeholdning 

 → Mer salg, ny lærekandidat, færre sauer og effektivisering transport 
 

Enstemmig vedtak:  

Det framlagte forslag til regnskap for 1.kvartal 2017 tas til orientering. 

 

 

Sak 28/17 OPPLEVELSESPROSJEKTET 

 

Et nytt opplevelsesopplegg gjennomføres hver onsdag i skoleferien: 
«Hjorteforing kl 1000 og grilling av viltburgere kl 1030 
Pris for hjorteforing: kr 100 for voksen, kr 50 for barn og inntil kr 300 for familie 
Pris for grillet viltburger: kr 70» 

 

Enstemmig vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 29/17 FLERAKTIVITETSHUS MED NYTT VASKERI 

 

Edvard orienterte: 

Vaskeriet trenger mer plass: 

- Dagens bygg: For trangt og lite egnet for effektiv drift (Underskudd i 2016) «Bygd i og 

for en annen tid» 
- Alternativer:  

1.  Nytt bygg på Sistranda (Har sentral tomt på handa): Mest sentralt: «Toget går nå!» 
2. Utvidelse på Siholmen  

Økonomi: Må gjøres lønnsomt:  
o Oppgradering til et Fleraktivitetshus på Sistranda med flere tjenester fra Frøya 

kommune, NAV og næringsliv 

o Mer effektiv drift vaskeriet (færre hender)  

o Jo mer sentralt, jo lettere å få til et fleraktivitetshus 



 

- Finansiering: Utvidelse av aksjekapitalen til kr 1 492 000 

- Lån med kommunal garanti: ca 3 mill. kr 

- Sikkerhetsventil ved økte kostnader: Gjøre ferdig fleraktivitetshus først og noen år 

senere vaskeriet 

 

Kostnads- og finansieringsmodell 

Fase 1 Fleraktivitetshus u/ vaskeri 

Tomt med bygg Frøya Varmeservice -3 700 000 

Ombygging bygg Frøya Varmeservice -50 000 

(Kantine Hammerstaddalen) -500 000 

Sum kostnader -4 250 000 

Økt aksjekapital 1 492 000 

Lån 3 000 000 

Egenkapital 50 000 

Til gode til fase 2 292 000 

    

Fase 2 Tilbygg vaskeri 

Kostnader nytt vaskeri -6 500 000 

Sum kostnader -6 500 000 

Verditakst gammelt bygg 5 900 000 

Til gode fra fase 1 292 000 

Egenkapital (økte inntekter Frøya) 308 000 

Til gode 0 
 

Best mulig framdrift sikres ved: 

- Fylle et bygg med flere tjenester i samarbeid med Frøya kommune: Økt egenkapital   

- Økt aksjekapital reduserer gjelden og øker handlingsrommet ved 

kostnadsoverskridelser for utbygging av vaskeriet 

 

Lånekostnader 

Lån 3 700 000       

Avdrag 20 185 000 185 000 Avrunda 

Rente 3 % 111 000     

Rente 4 % 148 000 148 000   

Sum 1. år   444 000 333 000 350 000 

  
   

  

Lån 4 200 000       

Avdrag 20 210 000 210 000   

Rente 3 % 126 000     

Rente 4 %   168 000   

Sum 1. år   336 000 378 000 400 000 

  
   

  

Dagens lånekostnader pr år 897 000 900 000 

 



Innhold i Fleraktivitetshuset: 
- Moderne vaskeri 

- Vasking privat tøy for sykehjem/helsetun som Hitra 

- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 

- Flyktninger 

- Lavterskeltilbud 

- Aktivitetstilbud for Frøya kommune som på Hitra 

- Trivselstilbud for ulike aldersgrupper 

- Nye kurs: NAV-deltakere, arbeidsinnvandrere og næringsliv 

- Serve sommervedlikehold og utplassering fra grunnskole 

- Møteplass nær våre kunder på Frøya 

 

Innspill fra styret: 
- Kolbjørn ønsker å komme med innspill hvis det blir snakk om å bygge nytt vaskeri. 

- Det må snarest skrives søknad til eierkommunene om kommunal garanti for å få 

behandlet saken i kommunestyrene i august. 

 

Enstemmig vedtak:  

1. Styret slutter seg til vedlagt intensjonsavtale mellom DalPro AS og Frøya 

Varmeservice AS der DalPro AS ønsker å kjøpe eiendommen g.nr 22 b.nr 33 til kr 

3 700 000. 

2. DalPro AS søker eierkommunene om ekstra midler på kr 1 492 000 gjennom økt 

aksjekapital. 

3. DalPro AS søker eierkommunene om kommunal garanti for et lån på inntil kr 

4 200 000.  

4. DalPro AS søker på lån med kommunal garanti på inntil kr 4 200 000.  

5. Dersom eierkommunene sier ja til økt aksjekapital reduseres lånebeløpet i pkt. 2 og 3 

ned til kr 3 700 000. 

 

 

Sak 30/17   EVENTUELT: Ingen saker 

 

Møtet sluttet kl 1840. 

Hammerstaddalen 29.06.17 

 

 Roger Antonsen      Laila Wedø  

  

Gunn Heidi Hallaren   Kolbjørn Ulvan     Svein Holm 

 

                

Edvard Ulvan 

                                         referent 















 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/1643    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL - DALPRO AS  

 

Forslag til vedtak: 

 Frøya kommunestyre vedtar rettet emisjon med kr 1.492.000,- til DalPro AS, slik at Frøya 
kommunes eierandel i selskapet økes fra 40% til 49%. Aksjefordelingen etter emisjon i 
DalPro AS vil for Frøya kommune være 49% og Hitra kommune 51%. 
 

 Frøya kommunes rettet emisjon forutsettes brukt til DalPro AS sin utvidelse av 
virksomheten på Sistranda hva gjelder flytting og modernisering av vaskeri og etablering 
av et flerbrukshus i tilknytning til dette. 
 

 Frøya kommune forutsetter et vedtak i Hitra kommunestyre som innehar Frøya 
kommunes emisjon og forutsetninger satt for denne emisjonen. 

 

 Den økte aksjekapitalen finansieres over disposisjonsfond. Saldo på disposisjonsfondet er 

pr 19.09.17 11.242.051 kr. 

 

 

Saksopplysninger:   

 
DalPro AS ønsker å utvide sin virksomhet på Frøya. Dette er vanskelig da dagens lokaliteter på 
Siholmen er for små. De ønsker en utvidelse av sin drift bl.a. en modernisering av vaskeriet, og 
bygge et flerbrukshus.  I den sammenheng ønsker DalPro AS et tettere samarbeid med sin medeier 
Frøya kommune i forhold til medfinansiering av et fleraktivitetshus med vaskeri på kr 1.492.000, 
samt kommunal garanti for egne lån på inntil 3 millioner kr fordelt mellom eierkommunene.   
 
Dalpro AS har i dag en aksjekapital på kr 7.460.000. Frøya kommune eier 40 % av aksjene, 
tilsvarende kr 2.984.000, mens Hitra kommune eier 60 %. Ved at Frøya kommune betaler inn kr 
1.492.000 i aksjekapital, oppnås 49% eierandel.  
 
Ny aksjekapital blir da på kr 8.952.000. Den innskutte aksjekapitalen brukes så til å finansiere 
fleraktivitetshuset. 
 
I forbindelse med finansiering gjennom låneopptak for fleraktivitetshus (ca. kr 2.500. 000), samt for 
Gårdsmat (ca. kr 500.000), vil DalPro AS be om kommunal garanti slik det er gitt gjennom tidligere 
låneopptak. Den kommunale garantiandel vil i utgangspunktet tilsvare aksjeandelen i DalPro. 
 
DalPro AS skriver selv i sin søknad til kommunen følgende: 
 



«DalPro AS har jobbet med 2 hovedalternativer til fleraktivitetshuset: 
1. Nytt bygg, helst nærmere sentrum av Sistranda 
2. Utvidelse av Vaskeriet på Siholmen 

 
Alternativ 1:  
 
Fase 1 
Kjøp av nytt bygg med tomt: Vel kr 3.000.000  
Finansiering: Frøya kommune kr 1.492.000 og DalPro-lån for resterende. 
I tillegg kommer ombygging til fleraktivitetshus ekskl. vaskeri med egenkapital: ca. kr 50.000. 
 
En forutsetning her at eierne blir enige om å endre aksjekapitalen. Hitra formannskap har ikke uten 
videre sagt ja til å endre den innbyrdes aksjeandelen, men er positiv til å garantere lån på 3 mill. kr.  
 
Vi er i dag i samtaler med en veldig aktuell selger på Sistranda, og det haster for oss å få avklaring 
på Frøya kommunes vilje til medfinansiering. Kan Frøya kommune medfinansiere på annen måte 
enn utvidelse av aksjekapitalen dersom det ikke blir mulig? Selgeren av nytomta vil ha snarlig 
avklaring ellers risikerer vi å miste denne muligheten. 
 
Fase 2 
Utvidelse av eksisterende bygg på nytomta med Vaskeri 
Finansiering: Salg av Vaskeribygget på Siholmen, samt egenkapital og om nødvendig lån i regi av 
DalPro AS. Sikkerhetsventil hvis kostnadene blir uforholdsmessig store er å opprettholde noen år 
Vaskeriet på Siholmen i tillegg til fleraktivitetshuset på nytomta inntil DalPro får råd til å flytte 
Vaskeriet til nytomta. Fleraktivitetshuset i sentrum vil uansett vøre veldig nyttig for våre øvrige 
satsningsområder. 
 
Alternativ 2: 
 
Ombygging/utvidelse av vaskeribygget på Siholmen til fleraktivitetshus med et større vaskeri og 
ekstra areal for andre aktiviteter. Kostnadene er uavklart da vi ikke vet hva som blir tillatt i forhold 
til en ekstra etasje eller utvidelse mot sjøen, men kostnadene vil trolig komme på over 2 millioner kr.  
 
Vurdering av alternativene: 
Ut fra inntjening og økte aktiviteter er det sentrumsnære alternativ 1 best pga bedre tilgjengelighet. 
Ut fra kostnader er trolig Siholmen billigst. Samlet sett vil det sentrumsnære alternativitet trolig gi 
best nettoinntjening over tid med sin langt bedre tilgjengelighet. 
 
Hvorfor fleraktivitetshus på Frøya? 
DalPro AS ønsker å utvide sitt tilbud til eierkommunene, NAV/Staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune 
og privat næringsliv.  Videre ønsker DalPro AS å bli gode på dette både kvalitetsmessig og 
økonomisk. 
 
Våre viktigste tiltak i dag er: 

- VTA (Varig tilrettelagte Arbeid): 18 plasser 
- APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet: 13 plasser 
- Jobbklubb: Inntil 20 plasser 5 uker i året 
- VOX-kurs for arbeidsinnvandrere og bedrifter 
- Praksisplass for skoleelever i grunnskolene og videregående skole (vgs) 
- Lærekandidatplasser for Sør-Trøndelag fylkeskommune/vgs 
- Tilbud for utviklingshemmede for Hitra kommune: 6 plasser 



- Trivselstiltak for eldre og hjemmeboende demente for Hitra: 6 plasser 3 dager i uka 
 
Våre viktigste arenaer for VTA og APS på Frøya er Vaskeriet på Siholmen, sommervedlikehold og det 
ordinære næringslivet. NAV setter i dag krav om at deltakerne i APS og VTA i stadig større grad skal 
prøves ut i ordinært arbeid. Dette for å øke mulighetene for å få flere ut i fast, ordinært arbeid. 
Dette betyr at det blir færre NAV-deltakere i våre produksjonsavdelinger, inkl. Vaskeriet. Som følge 
av de nye NAV-krav har vi måttet legge ned gartneriet da vi ikke hadde nok deltakere.  
 
Vaskeriet ble utformet i ei tid da det var rikelig med deltakere ved at produksjonen ble veldig 
manuell, men god nok til å levere klær i forhold til etterspørselen. I dag sitter vi med et gammeldags 
vaskeri med færre deltakere og for å opprettholde høy kvalitet på vaskeritjenestene, har vi måttet si 
nei til nye, større kunder. Skal vi fortsette med vaskeriet i framtida, må vi ha større areal og 
effektivisere/modernisere driften slik at vi kan øke produksjonen i forhold til den økte 
etterspørselen. Ved å modernisere vaskeriet vil produksjonen bli mer lik andre bedrifter og gjøre 
deltakerne bedre rustet til å gå over i annen ordinær virksomhet, slik at flest mulig deltakere på 
kortest mulig tid får fast jobb i eksterne bedrifter.   
 
I tillegg til en modernisering av vaskeriet ønsker vi å få utviklet et fleraktivitetshus for å 
imøtekomme dagens og morgendagens behov. I dag har vi spesielt behov for: 

- Et kurslokale for Jobbklubb, Vox-kurs og kurs til næringslivet på Frøya 
- Base for sommervedlikeholdet 
- Møteplass nærmere våre kunder 

 
DalPro AS ønsker å møte den nye tid med anbudsregime og færre interne deltakere fra NAV med å 
utvikle nye tilbud samt stå bedre rustet ved nye anbudskonkurranser. Derfor har vi utviklet vår 
kursvirksomhet og jobbet tett mot Sør-Trøndelag fylkeskommune for å få flere lærekandidater, 
samt lagt mye ressurser i økt deltakerkompetanse i forhold til nye NAV-krav. Det vi nå mangler på 
Frøya er et fleraktivitetshus som vil gi oss langt bedre utviklingsmuligheter for å skreddersy tilbud 
tilpasset kundene på Frøya, inkl. Frøya kommune.  
 
Aktuelle nye tiltak vi ønsker å utvikle på Frøya er: 

- Lavterskeltilbud 
- Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 
- Flyktningetilbud 
- Aktivitetstilbud for utsatte grupper 
- Trivselstilbud for ulike aldersgrupper 
- Nye kurs for næringslivet 

 
Utbygging av et fleraktivitetshus med vaskeri betyr investeringer og økte kostnader, men dersom 
Frøya kommune vil bruke våre mulige tilbud, tilsier det at nettogevinsten både for DalPro og Frøya 
kommune skal bli god. Et slikt samarbeid mellom vekstbedrifter og eierkommuner har man fått til 
på flere plasser i Norge. Eksempelvis kan nevnes Verdal og Oppdal kommune som har et utstrakt 
samarbeid med sine vekstbedrifter på dette feltet, og der begge parter tjener på samarbeidet. 
 
Et eksempel på slikt samarbeid er aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Med en base på 
Sistranda kan vi yte denne tjenesten ved at Frøya betaler oss for de kostnadene vi har for jobben 
(først og fremst lønnskostnader) for å gjøre dette. Dersom vi da blir enige om å sysselsette 
sosialhjelpsmottakerne med oppgaver for kommunen som f.eks. maling av kommunale 
eiendommer, vasking av kommunale biler m.m., betyr det at kommunen får redusert sine årlige 
vedlikeholdskostnader og dermed blir nettokostnaden for aktivitetstilbudet tilsvarende redusert. 



Samtidig kan vi sikre en tett faglig oppfølging med hovedmål å bidra til at flest mulig av denne 
gruppen som er i stand til det, kommer i jobb. 
 
Ved at DalPro AS får flere bein å stå på sikrer vi framtidige produksjoner i bedriften, inkl. Vaskeriet 
sett på bakgrunn av at vi framover må regne med færre NAV-deltakere i våre produksjoner. 
 
Ut fra forannevnte søker vi om tilskudd på kr 1.492.000 kr, samt tilsagn om å gi kommunal garanti 
på inntil kr 1.500.000. …» 
 

Vurdering: 

 
Rådmann innstiller på at Frøya kommune utvider sin aksjekapital i DalPro AS til 49 %, og gir 
kommunal garanti på låneopptak som omsøkt.  
 
Dette begrunnes i at Frøya kommune har behov for et tilbud og en arena som DalPro AS beskriver i 
sin søknad til kommunen. Spesielt vil rådmann peke på dette med lavterskeltilbud for 
brukergruppen rus/psykiatri. Her har kommunene Frøya og Hitra fått innvilget tilskudd fra 
fylkesmannen for å starte opp et lavterskeltilbud for denne brukergruppen på Hammerstadgården. 
Dette vil starte opp høsten 2017. I fortsettelsen kan også aktivitetsplikt for 
sosialhjelpsmottakere/ulike tilbud for mennesker i forskjellige livskriser være veldig aktuelle 
samarbeidsområder for vekstbedriften og kommunene.  
 
DalPro AS har mange muligheter for aktivisering og arbeid til personer utover «bare» gårdsdrift, noe 
som er en stor fordel da de forskjellige menneskene som skal inn i evt. tilbud har forskjellige 
interesser og behov. Det er også viktig at det finnes gode arenaer for dette på Frøya, i tillegg til /og 
som et supplement til Hammerstadgården på Hitra.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
Rådmann innstiller på at den økte aksjekapitalen dekkes fra disposisjonsfondet.  

 

Saldo på den konto som blir belastet: 

 
Saldo på disp.fond pr 19.09.17 er på kr 11.242.051,00. Saldo etter vedtak blir på kr 9 750 051,00. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/2217    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING PLEIE OG OMSORG 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre foretar disse budsjettjusteringene for 2017 for virksomheten PLO 



 
 

 

Saksopplysninger:   



Budsjettendringen for PLO er gjort i samarbeid med virksomhetsleder for virksomheten for å 

rette opp en god del skjevheter mellom ansvarene i virksomheten. Dette er kun en justering 

mellom ansvarsnivåene og påvirker ikke det opprinnelige budsjettet. 

 

Etter beskjed fra revisor må budsjettjusteringer som påvirker netto resultat på de forskjellige 

ansvarene innen en virksomhet behandles av kommunestyret. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 150  

Arkivsaksnr.: 17/2238    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETT 2018, HANDLINGSREGLER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar følgende handlingsregler om nye låneopptak og 

bufferfond: 

 Gjeldsgraden, unntatt selvkost skal ikke overstiger det kommunen betaler inn i 

årlige avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er 

jevn eller nedadgående. 

 

 For budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, vedtas ett 

låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr. 

 

 Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i 

driftsbudsjettet. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Handlingsregler for budsjettet 2018 – 2021: 

I forbindelse med budsjettprosessen for 2018 har spørsmålet rundt handlingsregler for 

gjeldshåndteringen vært et tema, både administrativt og politisk.  

 

Rådmannen har invitert til en debatt om dette i formannskapet, og etter signaler derfra legges 

det nå frem en sak med forslag til handlingsregler for økonomiplanperioden. 

 

Rådmannen ønsker også å legge frem forslag på hvordan Frøya kommune kan sikre seg mot 

renteendringer på kommunens gjeldsportefølge. 

  



For 2016 betalte Frøya kommune avdrag og renter slik: 
 
Renter og avdrag i 2016 

Renter Avdrag Totalt 

Startlån           1 065 274            4 745 726            5 811 000  

VAR           3 228 418            5 535 212            8 763 630  

Øvrige lån         12 145 003          20 683 204          32 828 207  

Totalt         16 438 695          30 964 142          47 402 837  

 

Tabellen viser at kommunen brukte ca. 47,5 millioner kr på renter og avdrag i 2016.  

 

Startlån og VAR er klare selvkostområder og vil ikke påvirke kommunens driftsbudsjett ved 

en eventuell renteøkning. Dette pga at kostnadene med disse områdene vil bli betalt av 

brukerne av disse tjenestene, låntakerne og husstandene på Frøya.  

 

De øvrige lån som kommen foretar etter vedtak i kommunestyret, belastes kommunens 

driftsbudsjett. En endring av renten på slike lån vil ha en direkte påvirkning på kommunens 

driftsbudsjett.  

 

Frøya kommune har pr. dato veldig høy gjeld i forhold til kommunes inntekter, og det vil være 

en klar fordel hvis kommunen har en strategi for gjeldshåndteringen som gjør at de 

låneopptakene kommunen gjør er minst mulig rentesensitiv. Rådmannen anbefaler derfor at 

gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost ikke overstiger det kommunen betaler inn i 

avdrag, slik at gjeldsgraden for slike lån er jevn eller nedadgående. 

 

Rådmannen definerer selvkostområder i dette tilfellet som VAR, startlån, husbankfinansierte 

utbygning til ulike brukergrupper som betaler husleie.  Husleien dekker kapitalkostnaden for 

oppføring og utbygging av områder (industri og hus) der kommunen får igjen sine utgifter ved 

salg av tomter og eiendommer. 

 

Rådmannen anbefaler derfor at låneopptaket for budsjettåret 2018 for områder som ikke er 

selvkostområder ikke overstiger 20,5 millioner kr. For budsjettåret 2019 – 2021 gjøres samme 

beregning fra årsregnskapet året før budsjettåret der man tar ut selvkostområdene som gir en 

årlig handlingsregel. 

 

Rentesikring 

Frøya kommune har stor gjeld, og vil være særdeles sårbar ovenfor renteendringer. 

Kommunen har pr i dag ca. 4,8 millioner kr avsatt til bufferfond. Det er for 2017 budsjettert 

med en avsetning til dette fondet på 1,880 millioner kr. Med en lånegjeld pr 31.12.16 på ca. 

517 millioner kr unntatt selvkostområder vil en renteendring ha stor påvirkning på 

kommunens driftsbudsjett.  

 

Det er flere måter kommunen kan øke bufferfondet for å sikre seg mot store renteendringer.  

 

1. En måte er å sette av noe av disposisjonsfondet som er pr d.d. etter budsjettert forbruk 

for 2017 på ca. 7 millioner kr. Kommunen kan sette av hele eller deler av dette til 

bufferfond.  

2. Et annet alternativ er at rådmannen hver gang det skal avsettes til disposisjonsfondet 

ved f.eks. økte skatteinntekter med 50% avsettes til bufferfond og 50% til 

disposisjonsfond. 



3. En tredje løsning er å budsjettere hvert år med f.eks. 2 millioner kr, og slik sikrer en 

jevn økning av bufferfondet. 

4. Et annet alternativ kan være å avsette noe av likviditetsreservene i aksjefond til 

bufferfondet. Pr 1.tertial 2017 hadde Frøya kommune ca. 136 millioner kr i aksjer og 

andeler. Ca. 90 millioner av dette kan kun brukes som investeringsmidler, mens 

avkastningen kan tas ut eller skjermes og regnes som en del av bufferfondet. Disse 

midlene er allerede likviditetsreserver, og er allerede tilgjengelig som en buffer for 

driften, men å tydeliggjøre eventuelt selge noen aksjer og andeler for å øke størrelsen 

på bufferfondet vil gi en ekstra sikkerhet. 

 

Av de 4 valg som skissert over, anbefaler rådmannen å sette av i hvert budsjett en økning av 

bufferfondet, da det er dette som gir en sikker og fast avsetning. Avsetningene kan da også 

brukes i avsetningsåret hvis kommunen får større renteutgifter. 

 

Vurdering 

 

Ut fra saksfremstillingen over, anbefalinger fra revisor og innspill etter forelesning fra Bjørn 

Brox, innstiller rådmann på at kommunestyret vedtar en handlingsregel ift låneopptak og 

rentebuffer. 

 

Rådmann anbefaler Frøya kommunestyre å vedta følgende handlingsregel om gjeld og nye 

låneopptak: 

 Gjeldsgraden for områder som ikke er selvkost skal ikke overstiger det kommunen 

betaler inn i avdrag. Dette medfører at kommunens gjeldsgrad for slike lån alltid er 

jevn eller nedadgående. 

 

Rådmann anbefaler for budsjettåret 2018 for områder unntatt selvkostområder, å vedta ett 

låneopptak som ikke overstiger 20,5 millioner kr. 

 

Rådmann anbefaler at Frøya kommune vedtar å sette av 2 millioner kr årlig til bufferfondet i 

driftsbudsjettet. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 17/2240    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Egenkapitaltilskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune skal betale inn sin andel av egenkapitaltilskuddet til KLP i 2017. 

Egenkapitaltilskuddet til KLP for 2017 er på kr 1 200 217 

 

 

 

Saksopplysninger:   

KLP’s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 

kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å 

skyte inn ytterlige egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av 

kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet. 

Krav på egenkapitaltilskudd for 2017 er på kr. 1 200 217 

 

Egenkapitaltilskuddet i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitaltilskuddet skal 

føres i regnskapet for kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av 

ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra 

driftsregnskap er avhengig av et positivt resultatregnskap. 

 

Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde i KLP, og må dermed følge kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 614 D13  

Arkivsaksnr.: 17/2126    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

VURDERING AV KOMMUNENS KIRKEBYGG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar fellesrådets anbefalinger til orientering. Fellesrådet legger frem behovet 

for investeringer årlig i budsjettforhandlinger. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Helhetlig bilde av kirker og kapeller. 

I budsjettforhandlinger for 2017 ønsket kommunestyret at Fellesrådet skulle fremme en sak 

som gir dem et helhetlig bilde av kapeller og kirkebygg i Frøya kommune, og der en vurderer 

hvilke utgifter som må forventes på det enkelte bygg fremover. 

Kommunestyret ønsket også at det ble gitt anbefalinger på evt. avvikling dersom dette ble 

ansett som nødvendig. 

 

Vurderinger 

 

Sletta kirke – hovedkirka i soknet 

År  Kirkebygg  Utgifter  

2017 Rehabilitering av tak. Kommer i gang våren 2017. Delvis finansiert 

av fellesrådet, delvis av bevilgninger over kommunens budsjett 

2016. 

3 millioner  

Allerede 

bevilget 

201? Spyling og maling av fasaden Ukjent 

201? Drenering langs nordre side Ukjent 

201? Utskifting av hovedinngang, den er ikke tett pr. i dag Ukjent 

 

 

Hallaren kirke – listeført kirkebygg hos riksantikvaren 

År  Kirkebygg  Utgifter  

2017 *Universell utforming. Innebærer et tilbygg for HcWc og stellerom.  

Nåværende toalett gir tilgang til det nymonterte 

brannslukningsanleggets styringsdel. 

630.000 

 



Prosjektutredning er gjort, selve bygging gjenstår. 

2018 Gjennomgang av det elektriske anlegget med mulige utskiftninger Ukjent 

201? Maling av brannslukningsanleggets rør innvendig Ukjent 

* Universell utforming, Hallaren, Titran og Sula 

 

Titran kapell - listeført kirkebygg hos riksantikvaren 

År  Kirkebygg  Utgifter  

2017 Utskifting/restaurering av dårlige vinduer. Våren 2017. 100.000 

201? *Universell utforming, dvs. rullestolinngang og handikapp-toalett. 310.000 

 

 

Sula kapell 

År  Kirkebygg  Utgifter  

2018 Taket må repareres. Takstmann Ole. T. Sandvik har gjort foreløpig 

overslag. 

 2 millioner 

201? Ulike vedlikeholdsarbeid som skiftning av vinduer etc. samarbeid 

med det kommende «Sula kapells venner». 

Ukjent 

201? *Universell utforming. Ikke gjort prosjektering. Ukjent. 

 

Froan kapell - listeført kirkebygg hos riksantikvaren 

År  Kirkebygg  Utgifter  

201? Taket må repareres samt noe mindre i tillegg. Takstmann har ennå 

ikke kunnet gi overslag på pris. 

Ukjent 

2017 Fasaden må skrapes og males. Utgifter til maling og utstyr. Selve 

arbeidet er planlagt å gjøres på dugnad.  

Antatt ca. 

60 000  

 

 

 

Til ønsket om å prioritere bygg for eventuell avhending 

Soknet har fem kirkebygg i sin varetekt.  

«I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års 
kulturhistorie og er blant de fremste eksemplene innen arkitektur, kunsthistorie og 
håndverk.»  

Sitatet er hentet fra riksantikvarens hjemmesider der det står om kirkebygg. 
(http://www.riksantikvaren.no/Tema/Kirker  lastet ned 24.02.2017 kl. 15.23.) 

Det eldste kirkestedet i Frøya er ved Sula kapell, og selv om nåværende kapell ble innviet i 

1925, representerer det fortsatt en minimum fire hundre år gammel tradisjon. Sula kapell står 

nevnt i Reformatseni i 1589, som værkirke under Dolm kirke, men Johan G. Foss regner med 

at kirkestedet er enda eldre. Sula kapell signaliserer derfor verdier som kystfolket har holdt 

for viktige i mange hundre år. Sula kapell vil slik også være et naturlig valg for den turismen 

som ønsker å følge pilegrimsleder langs kysten. 

Hallaren kirke, Titran kapell og Froan kapell hører alle tre til riksantikvarens listeførte 

kirkebygg.  

                                                
i Reformats av 1589, Trondhjems stifts geistlige sager anliggender 



«At en kirke er listeført, innebærer at den er definert som verneverdig og har 
nasjonal verdi. Det betyr at de skal behandles med like stor respekt som fredete 
kirker. 

[..] Kirkelisten er et resultat av et omfattende arbeid der alle landets kirker fra etter 
1850 ble gjennomgått. I utvelgelsen lå blant annet følgende kriterier til grunn: 
arkitektonisk/kunstnerisk verdi, representativitet, autentisitet, plassering og 
interiør.» (Riksantikvarens hjemmeside) 

Hallaren kirke er den gamle hovedkirka for Sør-Frøya og ble tegnet av samme arkitekt som 

tegnet den gamle Sletta kirke. Også Sandstad kirke er bygd etter samme tegninger. Med andre 

ord representerer den en kirkebygg-tradisjon her ute i øyregionen. Denne brukes mest 

sammen med Sletta kirke. 

 

Titran kapell har utover sin funksjon som kirkebygg mye av den samme kulturelle 

symbolverdien som Sula kapell. Fiskeværet på Titran har i mange hundre år hatt et kirkebygg 

å søke til ved livets mange utfordringer, og med minnebautaen for Titran-ulykka og den gamle 

kirkegården med jernkors rett ved siden av kirkebygget, utgjør Titran kapell et levende, 

historisk sted for flere enn de lokale titterværingene. Titran kapell blir ett av nøkkelpunktene i 

kystpilgrimsleden. 

 

Froan kapell ble bygd for innsamlede midler i 1904. Det er et gjennomført bygg med sin tids 

trender i alle detaljer. Som det står på KystNorges hjemmesider om kapellet:  

«Kapellet er bygget som en langskipkirke av tre i sveitserstil med tårn, med klare 

innslag av nasjonalromantikk og dragestil. Buen over vinduene er kopi av glugger i 

Urnes stavkirke. Døpefonten er av kleberstein og har utsmykning av ornamentikk som 

er kopier av 1100-talls ornamenter i Nidarosdomens nordskip. Stol og bord i koret i 

ren dragestil. Orgelet er et ordinært husorgel. Det er satt på kasse med løse, falske 

piper oppe på orgelet.»  (http://kystnorge.com/attraksjoner/Froan_kapell/859032 /       

lastet ned 7.mars 2017 kl. 20.16) 

KystNorge er et selskap som arbeider for å utvikle reiselivstilbudet langs Trøndelagskysten, 

og Froan kapell spiller/kan spille en naturlig og viktig rolle i satsningen på turismen i Froan 

med sin stil og sine muligheter for blant annet konserter. Fellesrådet ser på muligheter for 

flere gudstjenester i kapellet, men slikt vil være avhengig av det offentlige rutetilbudet til 

Sauøy. 

 

Sletta kirke er soknets hovedkirke som benyttes til de fleste gudstjenestelige samlinger, samt 

begravelser og konserter.  

De fem kirkebyggene utgjør, sammen med de mange kirkegårdene i soknet, en viktig historisk 

og levende kulturarv. De representerer verdier som kystfolket har holdt i hevd i mange hundre 

år og som fortsatt er viktige i livene til øyværingene. Vår oppgave er å påse at menigheten har 

tilgang på kirkebygg i sitt daglige virke. Slik fellesrådet for Frøya sokn ser det, har vi derfor 

ingen kirker å avhende. 

 

Øvrige dokumenter: 

http://kystnorge.com/kystpilegrimsleia-rogaland-nidaros/  

 

Saksopplysninger:   



Fellesrådet har i 2016 vært på befaring på kirkebyggene for å få en oversikt over hva som 

trengs av vedlikehold/oppussing.  

I disse dager jobber fellesrådet bla. i samarbeid med kystmuseet på Hitra og KystNorge om få 

til kystpilegrimsleia i trønderlag. Dette vil ha en stor betydning for turismen på Frøya.  

 

Fellesrådets vurdering: 

Kirkene har en stor betydning for Frøyas befolkning både kulturelt og åndelig. Menighetsrådet 

har et ansvar ovenfor Frøyas befolkning at de skal få dekket sitt åndelige behov og dette lar 

seg ikke gjøre på en god måte om vi måtte avviklet noen av kirkene. Frøyas befolkning er 

sterkt knyttet til den kirken/kapellet de sokner til, det ser vi godt når det kommer til dåp, 

vielse og begravelse. Fellesrådet vurderer det dit hen at vi har ingen kirker/kapeller å av 

avvikle. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nina Nilsen Espnes Arkiv: U62  

Arkivsaksnr.: 17/1910    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL BRYGGERIET FRØYA AS 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Bryggeriet Frøya AS gis bevilling til salg av egenprodusert øl med alkoholinnhold 

inntil 4,7 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.  

Bevillingen gjelder inne i bryggeriet, jfr. plantegning.  

 

2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020  

 

3. Mona Nicolaisen f. 29.09.79, godkjennes som salgsstyrer. Det innvilges fritak for 

stedfortreder på grunn av salgstedets størrelse.  

 

4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens 

retningslinjer.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

- Søknad  

- Plantegning  

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

- Aksjeeierbok for Bryggeriet Frøya AS 

- Arbeidsavtale Mona Nicolaisen 

- Attest for skatt og merverdiavgift 

- Firmaattest 

- Kunnskapsprøver 

- Midlertidig brukstillatelse 

- Leiekontrakt 

 

Saksopplysninger:   

 



Bryggeriet Frøya AS ble innvilget salgsbevilling i Kommunestyret den 29.03.17 sak 40/17. 

Bryggeriet Frøya AS har søkt om endring av lokalitet for salg av bryggeriets egenproduserte øl. 

Pr. nå foregår utøvelsen av eksisterende salgsbevilling i Bryggeriets gamle produksjonslokaler. 

Bryggeriet ønsker å flytte utsalget til lageret, i eget avgrenset område. Se plantegning. 

 

Da det ikke er endring i bevillinghaver eller styrer er det ikke innhentet nye uttalelser fra politiet og 

sosialtjenesten. 

 

Vurdering: 

 

På bakgrunn av dette finner Frøya kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges. 

 

 

 

 

 



Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Referansenummer: 4EXPMY

Registrert dato: 05. 07. 2017 20:22:49

Vedlegg:

Aksjeeierbok

arbeidsavtale mona. pdf

Attest for skatt og merverdiavgiftjuli 2017. pdf

Firmaattest okt 2016.pdf

kunnskapsprøver_mona_salg_skjenking. pdf

planlegning endring i lokalitet for salg i bryggeriet Frøya.pdf

Søknad om endret lokalitet for utsalg for øl i Bryggeriet Frøya..pdf

26 44 Midlertidig brukstillatelse. pdf

Innledning

Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4, 7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire er om gangen. og med
pppher senest 30 september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det gis ikke salgsbévilling for alkohol til bensinstasjoner-éllei kiosk. Det kan
heller ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale'. Bevillingen faller bort ved-overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død
og ved bevillingshavers konkurs.

Henvendelsen gjelder

® Melding om endringar hos bevillingshaver

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

915036732
Foretak/lag/forening

Bryggeriet Frøya AS
Adresse

Siholmen 10 A
Postnummer

7260
Poststed

SISTRANDA
Telefon

98065987
E-post

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Mona
Etternavn

Nicolaisen
Adresse

Uttiveien 180
Postnummer

7270
Poststed

DYRVIK
Telefon

98065987
E-posl

mona@bryggerietfroya. no

Salgsbevilling for alkohol (KF-124) - side 1



Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
©Ja

Type bevilling Virksomhetens navn Adresse Postnr. Poststed

Salg Bryggeriet Frøya
AS

Hestøyveien 66 7270 DYRVIK

Tilvirking Bryggeriet Frøya
AS

Hestøyveien 66 7270 Dyrvik

Endringen gjelder

Endringen gjelder

B Utsalgssted, åpnings- ellersalgstid

Utsalgsstedet

Adressen er forhåndsutfylt slik den ble oppgirt for bevillingssøker. Den kan overskrives ved behov.
Opplysninger om utsalgssted
Utsalgssted/-lokale

Bryggeriet Frøya AS
Adresse

Hestøyveien 66
Postnummer

7270
Poststed

DYRVIK
Telefon

Gårdsnr

Bruksnr

Utsalgsstedets åpningstid Ønsket salgstid for alkohol

Måndag Frå klokken [tt. mm] Til klokken [tt. mm] Frå klokken[tt. mm] Til klokken [tt. mm]
08. 00 20. 00 08.00 20. 00

Tirsdag

08. 00 20.00 08. 00 20. 00
Onsdag

08.00 20. 00 08. 00 20. 00
Torsdag

08. 00 20. 00 08. 00 20. 00
Fredag

08. 00 20. 00 08.00 20.00
Lørdag

08. 00 18. 00 08. 00 18. 00

Salgsbevilling for alkohol (KF-124) - side 2



Søknad om endret lokalitet for utsalg for øl i Bryggeriet Frøya.

Pr. nå foregår utøvelsen av salgsbevillingen i våre gamle produksjonslokaler, vi ønsker å flytte
utsalget til lageret ( eget avgrense! område) i flukt med våre nye produksjonslokaler i samme bygg
som vist på plantegninge.



8600, Omm -'

6500, 0mm

l. etg.

Gang
- 2600, 0mm

- 5400, Omm

toaletli
Garderobe

14800,Omm -'

lager

9300, 0mm

5200,0mm
Naværen

de salg i
avmerket

område

7100,0mm

Nåværende bryggeri

1200, 0mm

2100, 0mm - 8600, Omm

- 5900, 0mm

6500, 0mm

L. 9500,Omm

Nye bryggeri
lokaler frå og med

juni/juli
7100, 0mm -



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 17/2033    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV TOVE MERETE VEDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tove Merete Vedal innvilges videre permisjon fra sine politiske verv fra  

01.09.17 – 01.09.18. 

 

Valg av representater i permisjonstiden, blir de samme som ble vedtatt i 

kommunestyresak 151/16. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Tove Merete Vedal. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Rep. Tove Merete Vedal søker om videre permisjon fra sine politiske verv i Frøya kommune fra 

01.09.17 – 01.09 18.  

 

Årsak til søknaden er at familien er på langtur og har besluttet og forlenge reisen i ytterligere et år. 

Vedal blir i denne perioden ikke tilgjengelig for å skjøtte sine plikter som politiker i Frøya kommune.  

Vedal er fast medlem i Kommunestyrer for Venstre og 1.vararepr. I hovedutvalg for drift for Venstre. 

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

Vurdering: 

 
Ved forrige søknad ble følgende valg av representanter i Vedals permisjon: 

 



 

Per Johan Johansen blir siste vara i kommunestyret.  

Halgeir Arild Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 3. vara i formannskapet og i 

administrasjonsutvalget.  

 

Det skjer opprykk på varamannslista i hovedutvalg for drift ved at Halgeir Arild Hammer blir  

1. vara, og Edvin August Paulsen blir 2. vara. Johan G. Foss blir 3. vara i hovedutvalg for  

drift.  

 

Halgeir Arild Hammer blir 1. vara i trafikksikkerhetsutvalget.  

  

 

Kommuneloven § 16.pkt. 2 om Opprykk og nyvalg.  

«Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis  

organet er valgt ved forholdsvalg.  

 

Rådmannen vurderer at forrige valg av representanter opprettholdes. 

 

 

 

 

 

 



Tove Merete Vedal

7282 Bogøyvær Hiva Oa, 31. juli 2017

Frøya kommune

Postboks 152

7261Sistranda

Re: Søknad om permisjon frå kommunestyreverv.

Familien er som kjent på langtur og har besluttet å forlenge reisen. Ønsker derfor å forlenge
permisjonstiden med ett år, dersom det er mulig.

Vennlig hilsen

Tove M. Veda!



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Kristin Sandvik Arkiv: H12 &00  

Arkivsaksnr.: 17/1370    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I 

SYKEHJEM  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Frøya 

kommune som vedlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til forskrift 

Forslag til høring 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannen har utarbeidet forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i Frøya 

kommune våren 2017.  

 

Hovedutvalg for drift la forslag til forskrift (sak 29/17 den 23.05.17) ut på offentlig høring på 

kommunenes hjemmesider og kunngjøring i Hitra- Frøya. I tillegg ble det særskilt sendt til 

eldreråd, brukerråd og FUR. Det er ikke mottatt høringsuttalelser på forslaget.  

 

Bakgrunn for saken: 

Bakgrunn for forskriften er lovendring i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 

omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester, kriterier og ventelister.  

 

Lovendringen er vedtatt for å bedre rettsstillingen til brukere og pasienter når de gjelder retten 

til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnsomsorgstjenester. 

Lovendringen gjør det klart at bruker eller pasient har rett til slik opphold dersom det etter en 

helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan siker forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester. Endring i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a innebærer en 

plikt til at kommunene utarbeider en forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. Kommunen skal 

treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre ventelister over pasienter og brukere som 

venter på langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig. 

 

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt 

opphold, men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og 



hvordan kommunen skal følge opp i ventetiden. Regjeringen har foreslått av det utarbeides 

nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Inntil disse er på plass er 

kommunene pålagt å lage forskrift med kommunale kriterier for tildeling av plass.  

 

 

Vurdering: 

 

Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester. I Frøya kommune er det i tillegg til sykehjem, 

omsorgsboliger og bofellesskap som er tilrettelagt for heldøgns tjenester. Dette inngår som 

helsetjenester i hjemmet og ikke som helsetjeneste i institusjon som sykehjem jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven §3-2. Beboere i omsorgsboliger får heldøgns tjenester av det faste 

personalet som er tilknyttet bofellesskapet.  

 

I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke organisert på 

samme måte i omsorgsbolig/bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i 

sykehjem enn hva det kreves i omsorgsbolig. Personer som bor hjemme i private boliger og 

omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester.  Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i 

hovedsak på fastsatte tidspunkt etter brukernes behov. 

  

Virkeområdet til denne forskriften i Frøya kommune er derfor for tildeling av langtidsopphold 

i sykehjem. Forskriften er uavhengig av diagnose.  

Frøya kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, tjenestene 

tildeles for å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik 

art. Frøya kommune benytter prinsippet om at laveste effektive omsorgsnivå (LEON) skal 

følges ved tildeling av tjenester.  Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet. 

For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte, har Frøya kommune 

valgt å følge gjeldende retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av 

kartleggingsverktøy. I tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, 

og hjemmebesøk med observasjon og mulig informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. 

Forhold som vurderes er individets evne til egenomsorg, nettverk og dets omsorgsevne, 

boforhold, endring i helsetilstand og kognitiv funksjon. På bakgrunn av vurderingen av 

hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene.  

 

For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, 

vanskelig å tidfeste og andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig 

og forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store 

hjelpebehov vil få tjenester i hjemmet så lenge dette vurderes som forsvarlig. 

Forskriften skal gjennomgås og ved behov revideres når nasjonale kriterier for tildeling av 

langtidsopphold i sykehjem og disposisjonsrett til tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for 

heldøgns omsorg er vedtatt. Ved motstrid vil den nasjonale forskriften gå foran denne 

forskriften.  

 



 

 

 

 

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Frøya 

kommune. 
 

Hjemmel: Vedtatt i Frøya kommunestyre (dato) med hjemmel i lov av 24. juni 2011 nr. 30 om 

kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2-a, andre ledd, 

jf. lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 e. 

§ 1 Formål 
Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- om 

omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i 

pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e. 

Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem, samt beskrive 

hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i eventuell ventetid dersom plass ikke kan tildeles 

umiddelbart. 

§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Frøya kommune, og som har behov for 

langtidsopphold i sykehjem der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og forsvarlige 

helse- og omsorgstjenester. 

§ 3 Kriterier for tildeling 
Langtidsopphold i sykehjem tildeles personer som har et langvarig og omfattende døgnkontinuerlig 
pleie- og omsorgsbehov som ikke kan oppfylles faglig forsvarlig i eget hjem, eller annen tilpasset 
bolig. 

- Langtidsopphold tildeles etter søknad, og behovet for helsehjelp dokumenteres ved hjelp av 
kartleggingsverktøyet IPLOS og helsefaglige vurderinger 

- Frøya kommune bruker lavest effektive omsorgsnivå (LEON) ved tildeling av tjenester. 
Omsorgstrappa har tjenester på ulike nivå, og tjenester på lavere nivå skal være vurdert eller 
prøvd ut før tildeling av langtidsplass 

- Tildelingen skjer etter drøfting i tverrfaglig inntaksteam for pleie- og omsorgstjenesten som 
består av tilsynslege, hjemmetjeneste, sykehjem og forvaltningskontor 
 

§ 4 Momenter som vektlegges i vurderingen 
Momenter som kommunen legger vekt på i vurderingen av om det er behov for langtidsopphold i 

sykehjem er for eksempel om pasienten eller brukeren 

a) er til fare for seg selv eller andre, for eksempel ved at vedkommende forlater boligen uten å 

kunne orientere seg 



b) har behov for avansert medisinskteknisk utstyr som krever umiddelbar nærhet til 

helsepersonell med spesiell kompetanse, som for eksempel respirator 

c) har en alvorlig grad av kognitiv svikt 

d) ikke er i stand til å varsle om hjelp eller bruke trygghetsalarm 

e) ikke kan motta nødvendig helsehjelp på en forsvarlig måte på grunn av boligens utforming 

eller beliggenhet og funksjonalitet 

f) er uten samtykkekompetanse og motsetter seg nødvendig helsehjelp 

Det skal også legges vekt på omfanget av omsorgsarbeidet fra pårørende. Noen av punktene trenger 

ikke være kritiske i seg selv, men i kombinasjon kan de utløse omfattende behov for hjelp eller fare 

for uforsvarlighet i hjemmet. 

§ 5 Søknadsbehandling 
Når pasienten eller brukeren søker om langtidsopphold i sykehjem, skal kommunen vurdere om 

vedkommende har rett til slikt opphold etter kriteriene i § 3. 

Kommunen skal kartlegge pasientens eller brukerens helsetilstand og funksjonsnivå bl.a. gjennom en 

vurdering slik det framgår av § 4. I kartleggingen skal det også innhentes medisinske opplysninger og 

opplysninger om funksjonsnivå fra fastlegen og andre relevante instanser.  

Det skal legges stor vekt på hva pasienten eller brukeren mener ved utformingen av tjenestetilbudet. 

Pasientens eller brukerens evne til å mestre egen hverdag skal også vektlegges. 

§ 6 Rett til vedtak 
Kommunen skal fatte vedtak om innvilgelse av langtidsopphold, også når det er forsvarlig at pasient 

eller bruker med omfattende behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester bor i egen bolig i 

påvente av langtidsopphold i sykehjem. 

Vedtaket skal opplyse om at vedkommende fyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem og føres 

på kommunens venteliste, jf. § 7. 

§ 7 Ventelister langtidsopphold sykehjem 
Pasienter og brukere som har fått vedtak om at de er kvalifisert for langtidsopphold, men som med 

forsvarlig hjelp kan bo i egen bolig i påvente av plass på sykehjem, skal føres på kommunens 

venteliste for langtidsopphold. 

Ved hver tildeling av langtidsopphold på sykehjem, skal kommunen vurdere det individuelle behovet 

til nye søkere og alle som står på kommunens venteliste for langtidsopphold. 

Kommunens venteliste for langtidsopphold gir ingen fortrinnsrett til plass på sykehjem, og senere 

plasserte pasienter og brukere vil kunne få plass først dersom deres behov vurderes som større. 

§ 8 Tiltak i påvente av langtidsopphold i sykehjem 
Personer med vedtak og som venter på langtidsopphold i sykehjem skal få andre nødvendige 

tjenester for å sikre nødvendig og forsvarlig helsehjelp i ventetiden. Dette kan for eksempel være økt 

hjemmesykepleie, hjemmehjelp, støttekontakt, korttidsopphold og/eller andre tjenester i 

omsorgstrappa. Personer som mottar hovedomsorgen fra sine pårørende skal få tilbud om 

avlastende tiltak for særlig tyngende omsorgsoppgaver. Plass ved dag- og aktivitetssenter skal også 

vurderes. 

Ved endring av helsetilstand i påvente av plass gjøres det en ny vurdering.  



§ 9 Klage 
Reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7 gjelder tilsvarende for klager etter denne 

forskriften. 

§ 10 Avgjørelsesmyndighet 
Forvaltningskontor Helse og omsorg har delegert myndighet til å fatte vedtak i tråd med denne 

forskriften. 

§ 11 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft fra 01.09.17 



 
 

 

 

 

Høring; Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Frøya 

kommune. 
I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og 

omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgnstjenester, kriterier og ventelister. 

Pasient eller bruker som oppfyller kriterier for tildeling av langtidsopphold eller opphold i tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a andre 

ledd, har rett til vedtak om dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 e første ledd.  

Rettigheten er knyttet til helse- og omsorgsfaglig vurdering av hvilke tilbud som kan sikre pasient 

eller bruker nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  

Endring i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 a innebærer en plikt til at kommunene utarbeider en 

forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgnstjenester. Kommunen skal treffe vedtak om kriteriene er oppfylt, og føre 

ventelister over pasienter og brukere som venter på langtidsplass i sykehjem eller tilsvarende bolig. 

Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som ville være best tjent med et slikt opphold, 

men hvor det er forsvarlig at vedkommende bor hjemme i påvente av et opphold, og hvordan 

kommunen skal følge opp i ventetiden. 

Frøya kommunes vurderinger 
Endringene i lovverket omhandler tildeling av langtidsopphold i sykehjem og bolig særskilt tilrettelagt 

for heldøgnstjenester. I Frøya kommune er det i tillegg til sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap 

som er tilrettelagt for heldøgnstjenester. Dette inngår som helsetjenester i hjemmet og ikke som 

helsetjeneste i institusjon som sykehjem jf. helse- og omsorgstjenesteloven §3-2. Beboere i 

omsorgsboliger får heldøgnstjenester av det faste personalet som er tilknyttet bofellesskapet.  

I sykehjem er det organisert legetjeneste og fysioterapitjeneste, dette er ikke organisert på samme 

måte i omsorgsbolig/bofellesskap. Det stilles høyere krav til helsefaglig kompetanse i sykehjem enn 

hva det kreves i omsorgsbolig. 

Personer som bor hjemme i private boliger og omsorgsboliger får hjemmebaserte tjenester.  

Hjemmetjenester kan gis hele døgnet, og i hovedsak på fastsatte tidspunkt etter brukernes behov. 

Virkeområdet til denne forskriften i Frøya kommune er derfor for tildeling av langtidsopphold i 

sykehjem.  Forskriften er uavhengig av diagnose.  

Frøya kommune har ulike tjenester til personer med helse- og omsorgsbehov, tjenestene tildeles for 

å møte økende hjelpebehov med økende og mer omfattende tjenestetilbud av ulik art. Frøya 

benytter prinsippet om at laveste effektive omsorgsnivå (LEON) skal følges ved tildeling av tjenester.  

Dette påvirker hvordan kriteriene er utformet. 



For å vurdere behovet for helse- og omsorgstjenester hos den enkelte, har Frøya kommune valgt å 

følge gjeldende retningslinjer og nasjonale føringer, også når det gjelder valg av kartleggingsverktøy. I 

tillegg er andre og ulike helseopplysninger, som eksempelvis epikrise, og hjemmebesøk med 

observasjon og mulig informasjonsutveksling grunnlag for vurdering. Forhold som vurderes er 

individets evne til egenomsorg, nettverk og dets omsorgsevne, boforhold, endring i helsetilstand og 

kognitiv funksjon. På bakgrunn av vurderingen av hjelpebehov tildeles de ulike tjenestene.  

For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sykehjem skal hjelpebehovet være omfattende, 

vanskelig å tidfeste og andre tjenester i omsorgstrappa kan ikke dekke behovet for nødvendig og 

forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Det betyr at mange med middels til store hjelpebehov vil få 

tjenester i hjemmet så lenge dette vurderes som forsvarlig. 

Høring  
Frøya kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedtak, jamf. 

Forvaltningsloven § 37.  Innhenting av synspunkt og høringssvar fra ulike parter inngår i dette. 

Høringsfrist 
Frist for høringssvar er 6 uker. Høringssvar sendes til postmottak@froya.kommune.no  

Høringsinstanser 
Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner. Den legges ut 

til høring på Frøya kommunes hjemmeside, samt kunngjøring i Hitra- Frøya. Høringen sendes særskilt 

til eldreråd, brukerråd og FUR:  

Videre prosess 
Rådmannen har ansvar for at høringssvar vurderes og at forslaget til forskrift eventuelt revideres på 

bakgrunn av det som framkommer i høringen. Egen sak fremmes til politisk behandling og vedtas i 

kommunestyret i august 2017.  Forskriften trer i kraft 01.09.2017 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2421    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

AVVIKLING AV KOMMUNALE HEIMEVERNSNEMNDER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune avvikler den kommunale heimevernsnemda jfr. Stortingets behandling 

av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i 

Forsvaret, forsvarsloven. 

Avviklingen trer i kraft 01.07.17. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Det kongelige forsvardepartement. 

 

Saksopplysninger:   

 

Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. 

juli 2017. 

 

Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 

102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven. 

 

Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og 

forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale heimevernsnemder 

legges ned.  

Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på distriktsnivå.  

Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. Forskrift om råd, utvalg 

og nemnder i Heimevernet § 2. 

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Saksbehandler: 
Postboks 8126 Dep. 23 09 80 00 seniorrådgiver Bjørn Ganger 
0032 Oslo 

Glacisgata 1 
Oslo  

 
E-postadresse: 
postmottak@fd.dep.no 

 
Webside: 
www.regjeringen.no/fd 

 
Org.nr.: 
972 417 823 

Seksjon for virksomhetsutvikling 

 

 

 

 Ifølge liste  
  
    

 
 
 
 
 

 Deres ref.:  Vår ref.: Dato:  

 2017/1481-1/FD III 2/BGG 31.08.2017 

 
Avvikling av kommunale heimevernsnemder 
 
Forsvarsdepartementet viser til Stortingets behandling av Innst. 375 L (2015-2016) til Prop. 
102 L (2015-2016) Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret, forsvarsloven. 
 
Loven er nå sanksjonert og forskriftene er fastsatt ved Kgl. res., datert 16. juni 2017. Lov og 
forskrift trer i kraft 1. juli 2017, noe som innebærer at samtlige kommunale 
heimevernsnemder legges ned. Nemdene vil bli erstattet med heimevernsnemder på 
distriktsnivå. Kommunene gis mulighet til å stille med representanter i nemdene jf. forskrift 
om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet § 2. 
 
Forsvarsdepartementet ber kommunene avvikle de kommunale heimevernsnemdene fra 1. 
juli 2017. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Anders Melheim (e.f.) 
ekspedisjonssjef 

Frode Halgunset 
avdelingsdirektør 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 

Vedlegg: 
1 Avvikling av kommunale heimevernsnemnder 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2198    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune - 28.06.2017  

Protokoll GF Kystlab-PreIBO 2017 

Referat samarbeidsforum 16.05.17 

Orientering Den Norske Kirke. 

Sammenfatning av arbeidsoppgaver. 

Diakonenes arbeidsområder. 

Mail fra Sæther. 

Grønne konsesjoner 2. 

Møteprotokoll Representantskapet Konsek Trøndelag IKS. 

Protokoll stiftelsesmøte Revisjon Midt-Norge 20.08.17. 

Vedrørende politisk sak i formannskapet i Trondheim. 

 

 

 



 
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 

Møtedato/tid: 28.06.2017 kl 09:00-12:45 

Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset 

 
 
Møtende medlemmer:  

Tone Småge Måsøval, møteleder  
Helge Borgen  
Kirsten Dragsnes  

Laila Wedø  
  
 

Forfall:  
Sten S. Arntzen  
Harry Osvald Hansen (vara for Arntzen)  

 
 
Arkivsak: 17/84 

 
Andre møtende: 

Svanhild Mosebakken, Frøya kommune 

 

Jomar Finseth, Frøya kommune, til stede under sak 23  
Stian Haugen, Frøya kommune, til stede under sak 23  

Bjørnar Grytvik, Frøya kommune, til stede under sak 23  
Roger Antonsen, Frøya kommune, til stede under sak 18  
Gard S.G. Lyng, Revisjon Midt-Norge IKS, til stede under sak 18 og 23  

Tor-Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, til stede under sak 18 og 23  
Torbjørn Berglann, Konsek, møtesekretær  
  

  
 
 

 
Sakliste: 
 

Saksnr. Saktittel 
18/17 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon - kvalitet i opplæringen - 

ny behandling 
19/17 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 - ny behandling 

20/17 Nytt fra utvalgene 28.6.2017 

21/17 Referatsaker 

22/17 Eventuelt 

23/17 Rapport om kostnader til sanering/utbygging av Rabben 1 

 
 
 
 

  



Sak 18/17 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon - 
kvalitet i opplæringen - ny behandling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 18/17 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget godkjenner planen med leveringstidspunkt og ressursramme lagt 

fram i møtet. 
 

 

 
Behandling: 
Før planen ble lagt fram presenterte kommunens nye oppvekstsjef seg selv og 

orienterte om status for oppvekstområdet. 

Revisor la fram planen for hvordan forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres. 
Leveringstidspunkt foreslås til 31.12.2017, ressursrammen er på 220 timer. 

Utvalgsmedlemmene ga innspill til områder de ønsker undersøkt. 

Omforent forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner planen med foreslått leveringstidspunkt og 

ressursramme samt innspill gitt i møtet. 

 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner planen med foreslått leveringstidspunkt og 
ressursramme samt innspill gitt i møtet. 

 

 

 
 

  



Sak 19/17 Kontrollutvalgets årsmelding for 2016 - ny 
behandling 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 19/17 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget godkjenner utkast til årsmelding for 2016 og sender det til 

kommunestyret med følgende innstilling: 

 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 

 

 
 

Behandling: 
Vedtak som innstilling. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner utkast til årsmelding for 2016 og sender det til 
kommunestyret med følgende innstilling: 

 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2016 til orientering. 
 

 

 
 

Sak 20/17 Nytt fra utvalgene 28.6.2017 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 20/17 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken fremmes uten innstilling. 

 

 
 

Behandling: 
Kontrollutvalget diskuterte aktuelle saker.  

 

Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 

 

 

 
 
  



Sak 21/17 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 21/17 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
Behandling: 
Sekretariatet la fram referatsakene: 

1. Budsjett i interkommunale selskaper 

2. Alle dokumenter skal journalføres fortløpende 

3. Status for sammenslåing kontrollutvalgssekretariat, revisjon 

Vedtak som innstilling. 

 

 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 22/17 Eventuelt 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 22/17 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 

 
 
Behandling: 

Forslag til møteplan for høsten: 13. september, 1. november, 12. desember 

Møteprotokoll for 10.5. og 19. januar er tidligere utsendt, foreslås godkjent. 

Omforent forslag til vedtak: 

Møteplan for kontrollutvalget høsten 2017: 13. september, 1. november, 
12.desember 

Møteprotokoll for 10.5. og 19.1. godkjennes. 



 
Vedtak: 
Møteplan for kontrollutvalget høsten 2017: 13. september, 1. november, 

12.desember 

Møteprotokoll for 10.5. og 19.1. godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

Sak 23/17 Rapport om kostnader til sanering/utbygging av 

Rabben 1 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.06.2017 23/17 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

Kontrollutvalget sender rapport fra undersøkelsen om kostnadene i forbindelse med 
sanering/omlegging av Rabben 1 til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 

forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kompetansehevende tiltak ber 
kommunestyret om at rådmannen iverksetter slike tiltak.  

2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 

administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- 
og dispensasjonssaker.  

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 

behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 
4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 

 
 
Behandling: 

Revisor redegjorde for undersøkelsen, rådmannen v/teknisk sjef fikk ordet og 
redegjorde for administrasjonens oppfatning.  

Følgende omforente forslag til vedtak ble lagt fram: 

1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 
forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og 
kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter 

slike tiltak.  
2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 

administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- 

og dispensasjonssaker. 
3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 

behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 

4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 



innen utgangen av 2017. 

 
 

 
Vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmannen påse at saker som skal behandles politisk er 

forsvarlig utredet. I den grad det er behov for kapasitets- og 
kompetansehevende tiltak ber kommunestyret om at rådmannen iverksetter 
slike tiltak.  

2. Rådmannen bes om å kartlegge den tekniske infrastrukturen slik at 
administrasjonen kan gjøre konkrete økonomiske vurderinger i utbyggings- 
og dispensasjonssaker. 

3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram utkast til retningslinjer for 
behandling av dispensasjonssøknader i løpet av høsten. 

4. Rådmannen bes rapportere til kommunestyret om oppfølgingen av punkt 1-3 

innen utgangen av 2017. 

 
 

 

 
 
 

 















      

 

DEN NORSKE KIRKE 
Frøya sokn 

 

 

 

Adresse: Telefon E-post/Internett: Bankkonto / Org.nr.: 

Postboks 14 72463390 post@froya.kirken.no 4224.06.22852 

7261 Sistranda  www.froya.kirken.no 976 998 421 

 

 
 
Ordfører Berit Flåmo 

Rådhusgata 25 

7260 SISTRANDA 

 
 
 

 
  

 

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 

 17/00052-001 Ranita Jørgensen 219 18.09.2017 

 

ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET 
 

Hei Berit! 

 
I fellesrådsmøtet 14.09.2017 ble det fremmet et ønske om å ta opp saken ang. kombinasjonsstillingen 

prest/diakon på Frøya/Hitra som vi snakket om i møte 20.06.2017. 

Seniorprest Lars Birger Aadland går av med pensjon like over nyttår. Han har i dag 50% stilling som er 
fordelt med 25% på Frøya og 25% på Hitra. På Frøya har vi fram til sommeren 2017 hatt 50% diakon, men 

som vi ikke har hatt budsjett til å finansiere resten av året. 

Fellesrådet sammen med bispedømmet har et ønske om at vi kan få til en kombinasjonsstilling diakon/prest, 

til sammen 100%. 
Fordelingen blir da: 

Diakon Frøya: 50% 

Prest Frøya: 25% 
Prest Hitra 25%. 

Kostnadene på prestestilling dekkes av bispedømmet. 

Dette er en løsning som kan dekke 3 forskjellige behov.  
Frøya er nå så heldige at vi får en fast ansatt prest fra januar 2018. Men det er my jobb for en prest alene, og 

behovet for den 25% prestestillingen er stor. Det er jo ikke til å stikke under en stol at det kan være veldig 

vanskelig å få i en prest 50% stilling, og det er også vanskelig å få i en diakon på Frøya i 50% stilling som er 

kvalifisert. 
I Frøya kommunes helhetlig omsorgsplan under pkt. 5 Kvalitet og samarbeid, så har de tatt med:” Prinsipper 

for gode omsorgstjenester”   ( Helse og omsorgsdepartementet, april 2012),  

• Omsorgstjenesten bygger på et helhetlig menneskesyn. Det oppnår vi ved å: - Bygge opp flerfaglig 
kompetanse som sikrer brukerens fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov. - Styrke det tverrfaglige 

samarbeidet. 

Fellesrådet har et ønske om at vi skal klare å få til å dekke det åndelige behovet for Frøyas befolkning, men 
til det så er vi avhengig av at kommunen ser nødvendigheten i det arbeidet som kirken gjør. 

Fellesrådet har blitt kontaktet av prosten i Orkdal om at han har fått en henvendelse fra en potensiell søker på 

denne stillingen. Den potensielle søkeren er utdannet diakon og er nå også ferdig med presteutdannelse. 

Fellesrådet anbefaler at dette blir tatt med i betraktning når vi går inn i budsjettforhandlinger på 
høsten/vinteren. 

En diakonstilling i 50% vil utgjøre ca. 300.000kr. 

 
Vedlagt ligger informasjon om diakonens arbeidsområder, sammenfatning av arbeidsoppgaver tidligere 

diakon har hatt, uttalelse fra avdelingsleder PLO, Ann Karin Sæther. 

 

 
Vennlig hilsen 

 



      

 

DEN NORSKE KIRKE 
Frøya sokn 

 

 

 

Adresse: Telefon E-post/Internett: Bankkonto / Org.nr.: 

Postboks 14 72463390 post@froya.kirken.no 4224.06.22852 

7261 Sistranda  www.froya.kirken.no 976 998 421 

 

 

Ranita Jørgensen 

Daglig leder, Frøya kirkekontor  

 
 

 

 
 

  

 
 
 



En liten sammenfatning av arbeidsoppgaver jeg har hatt som diakon på 

Frøya. Stillinga har vært 50%.                      Jorun Børset Foss.  Mai 2017 

Oppgavene har endra seg en del i løpet av disse 12 åra. Denne oversikten viser 

praksisen slik det har fungert de siste åra.      

 
Sykeheimen 

 
Sangstund  1g/mnd  - 1 ½ t 
 

Oppmøte er ofte stort. Mellom 
20 – 28 
Gunveig Kvervavik m/gitar 

 Samtalebesøk. Starta høst 16 
Fast ordning m/ 2 ½ t tilstede 
hver gang. Pleierne/ jeg 
bestemmer hvem som kan 
trenge/ha glede av besøk 
 

Pr. 23. mai 2017 har jeg hatt 36 
besøk/samtaler. I tilgg møtt 
mange beboere i gangene. 
Dette er et svært godt tiltak! 

 
 
 

Har hatt noen sjelesorgsamtaler, 
der enten pårørende eller den 
syke har ønska det. 

 

Hyggetreff: 
 
Boligen 
Hamarvika 

Her har jeg hatt månedlig kontakt 
i 10 – 11 år. Samtaler/ sang/ være 
til stede/ andakt. Behovet er stort 
for beboerne her. Bruker tid. 
 

Alle er faktisk med på disse 
samlingene nå, så sant de kan!  
6 – 7 tils. Utrulig positivt og 
berikende for oss alle! 

 
Sula  - 
3 saml 
Pr år. 
 
 

 

Hyggetreff m/ mye godt innhold 
for hele mennesket! 
 

Oppstart 2010. Vår – høst - 
advent 
 

Fra 7 – 18 frammøtte 
Først misjonshuset. Senere 
kapellet. Absolutt positivt! 
Men Sula er liv laga! De har 
ressurser til videre menh.arb 
 

Sangstund 
Beinskaret 
 

Vinter 2017 kom det ønske om at 
de gjerne ville ha faste 
sangstunder v/ boligen  

Starta i mars 17. Har en 
sangstung 1/mnd. ca 1 t 
+ Gunveig K m/ gitararen 
 

 
Mausund 
oms.sbolig 

Hadde samlinger der i mange år. 
Pos for beboere v/ boligen 
Ca 1g/mnd 
Færre samlinger de siste åra. 
En saml i 2017 

Mellom 4 -7 på det meste. 
Siste åra – 2 aktive deltakere 
Har kombinert med konfirmant- 
undervisning  samme dag. 
 

 
Bursdags-
hilsen 

Fra 2008 har jeg sendt ut 
bursdagshilsener 
(sjølkomponert) til alle som har 
fylt 75 -80-85-90-95 -100 år! 
Utsendt 3-4 g/årlig. 
 

  
Fra 68 – 106 brev pr år! 
Vi har fått mange 
tilbakemeldinger om at dette 
har vært satt stor pris på! 



 
 
Menighets-
blad 
 

 

I hvert blad har jeg sendt inn 
kalenderen for det diakonale og 
trosopplæringsarbeidet. Samt 
gjerne flere innslag. 
 

 

Dette innebærer  faktisk en del 
arbeid, som bare må gjøres! 

 
 
 
Konfirmant-
arbeid 
 

 
I alle disse 12 åra jeg har vært  
diakon på Frøya, har jeg deltatt 
ganske mye i forhold til 
konfirmantene.  Både 
undervisning, særlig organisering 
i forhold til menighetsoppgaver 
(kirkekaffe/ ministrant/ samt 
registrering og deltakelse)  
 

*Mye  foreldrekontakt! 
*Kirkens Nødhjelps aksjon har 
vært mitt ansvar. 
  

 

*Andre noe tidkrevende 
oppgaver: Leirer. Lysmesse. 
Ung messe. Konfirmasjoner. Til 
sammen blir dette en bra %! 
 

Pga. mye prestustabilitet de siste 
åra, har det falt enda mer på meg 
av dette arbeidet. 
En viktig balanse her, i forhold til 
det andre diakonale arbeidet. Men 
jeg ser på konfirmantarbeidet som 
svært viktig for kirka vår! 
 

 
Trosopp-
læring 
 
 

Det har vært nødvendig med 
ganske mye støtte/ veiledning 
dette første året, da ansvarlig 
leder har vært ny i denne jobben 

 
Møter/samtaler/evaluering/ 
konkret deltakelse. 
Årshjulsplanlegging 

 
Utvalg/stab 
 

Jeg har deltatt i alle tre utvalga 
som ligg under MR. Også mye og 
godt samarbeid i staben! 

 Gudstjenesteutvalg. 

 Diakoniutvalg 

 Trosopplæringsutvalg 

Integrerings-
arbeid 
 

Her opplever jeg at vi har vært for 
lite synlig. Gode fellesskap for 
flykninger, er en utfordring 
 

Menigheten har god kontakt 
med en flykning. Han er aktivt 
med i menighetsarbeidet. 
 

 

Dette er hva jeg tenker har kjennetegna arbeidet mitt de siste åra. Arbeidet er en 

god variasjon av planlegging og konkrete menneskelige møter i «felten» Det å 

kanskje få bety noe/gi noen gode impulser/Gudshilsener til mennesker, har vært en 

drivkraft for meg. Diakoniarbeidet har vært en berikelse, men kjenner også på 

perioder som har vært ganske krevende.  

Jeg mener det er behov for en diakonstilling kommunen vår! 

For min egen del ville jeg bli utrulig glad over å vite at det faktisk er en diakon på 

Frøya som jeg kan kontakte når/om situasjonen er slik at jeg blir mindre mobil! For 

mange av oss er det materielle ikke nok! Mange er seg bevisst at de har et åndelig 

behov som også treng næring. Her kan diakonien bety mye.              Hilsen Jorun  



Diakonens arbeidsområder: 
Diakoner kan ha ulike arbeidsoppgaver og profil ut fra lokale behov og variasjoner i 
spesialkompetanse. Men for alle diakoner gjelder følgende: 

 - Diakonen arbeider i forhold til mennesker i vanskelige livssituasjoner. 
- Vern om skaperverket er også vern om menneskets livsmiljø og er derfor en del av diakonens 
oppgaver. 
- Diakoner arbeider med alle aldersgrupper, men kan ha fokus på enkelte grupper. 
- Diakoner arbeider med frivillige gjennom rekruttering, opplæring og tilrettelegging.  
- Diakoner arbeider tverrfaglig og kan fange opp personer som "faller mellom ulike stoler".  
- Diakonen har en bred kompetanse som gir god mulighet til samarbeid med ulike instanser innen 
kommunen og med frivillige organisasjoner.  
- Diakonen er ofte et viktig bindeledd mellom kirke og lokalsamfunn. 
- Diakonen har en klart definert kirkelig stilling med kirkelig identitet og har et utadrettet arbeid mot 
mennesker.Diakonen er underlagt strenge regler om taushetsplikt. 
Diakonforbundet har vedtatt etiske retningslinjer for diakoner. 
Ulike profiler: 
Noen menigheter ønsker at diakonen skal jobbe med spesielle lokale utfordringer. Eksempler på ulike 
profiler kan være: 
Ungdomsdiakoni:  
Forebyggende og helende arbeid i forhold til rus, kontakt- og nettverksarbeid i forhold til ungdom, 
oppfølging i forhold til spesielle problemer, f.eks sorggrupper for ungdom 
Sorg og kriser:  
Tilrettelegging av samtale- og støttegrupper ved for eksempel skilsmisse, samlivsbrudd, sorg ved 
dødsfall, angst mm. Deltakelse i kriseteam o.a. 
Sjelesorg og institusjonsarbeid:  
Samtale/sjelesorgarbeid knyttet til sykehjem, hospice og alvorlig syke og døende som bor hjemme. 
Barn/familie/samliv:  
Samarbeid sammen med de ansvarlige for kirkens barne- og ungdomsarbeid. Kirken har stor 
kontaktflate og diakonen kan sammen med prest og kateket bidra med samlivskurs, nettverksbygging 
og oppfølging av familier og barn med ekstra behov. 
Fellesskapsbyggende arbeid og nettverksarbeid:  
Har fokus på å skape arenaer for fellesskap og gjensidig støtte, både internt i kirken og i 
lokalsamfunnet og til ulike målgrupper knyttet til alder, problemområder eller ulike kulturer. 
DIAKONEN ØNSKER Å GÅ EN DEL AV LIVSVEIEN SAMMEN MED DEN ENKELTE 

 - Diakonen møter mennesker i sårbare situasjoner, uavhengig av den enkeltes livssyn og 

kulturbakgrunn. 

 - Diakonen har særlig fokus på de som faller utenfor, og arbeider med å bygge inkluderende 

fellesskap. Forebygging, omsorg og ansvarliggjøring er stikkord for diakonens måte å arbeide på. 
Diakonal praksis: 
Eksempler på tilbud: 

 Nettverks og støttearbeid for barnefamilier ved babysang, home-start grupper og familiearrangement 

med bespisning. 

 Ekteskapskurs. 

 Leksehjelp, 

 Rusfri nattcafe for ungdom, klubber, 

 Diakonioppgaver for konfirmanter, 

 sorggrupper for barn og unge ved skilsmisser, 

 kriminalitetsforebyggende arbeid på kjøpesentre. 



 Inkluderende og fellesskapsbyggende arbeid omkring mennesker med utviklingshemming, og lettere 

rus- og psykiatriproblemer. 

 Arbeid blant eldre. 

 Sorggrupper og andre former for selvhjelpsgrupper og likemannsarbeid. 

 Samtaletilbud for personer på sykehjem og ved ønske nattverd i hjemmet til hjemmebundne. 

 Tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål i forbindelse med palliative enheter. Veileder/rådgiver 

for omsorgspersonale i forhold til åndelig og eksistensielle spørsmål. Faglige bidrag til 

katastrofe/omsorgsteam i kommunen. 

 Arbeid blant innvandrere; omsorg ved asylmottak og etablering i bolig, fellesskapsarbeid blant 

innvandrerkvinner. 

 Initierer eller deltar i arbeid for bærekraftig utvikling og spørsmål knyttet til klimaendringer. 

 Kan trekke linjer mellom arbeid med ”Grønn menighet” og ”Fairtrade-kommuner” 

 



Sendt: 31. mai 2017 12:48 
Til: Ranita Jørgensen  
Kopi: Ann Kristin Sandvik  
Emne: VS: Diakonale oppgaver 
 
 
Hei Ranita 
Diakon Jorun Foss har vært til oss på sykehjemmet en gang i måneden med sangstundsamling, dette 
er veldig populært blant våre beboere, med et stort frammøte. Hver gang. Likedan har vi hatt glede 
av å hatt sangstunder med Jorun og Gunveig Kvervavik i Beinskardet, dette også med et stort 
frammøte, og til stor glede for beboerne i omsorgsboligen. 
Diakon Jorun har også bidratt med samlinger på Trygdeboligen på Hamarvik, dette også til stor 
betydning for våre beboere der. 
 
I en hektisk hverdag som det ofte er på sykehjemmet, setter vi stor pris på samarbeidet vi har med 
Diakon slik det er pr i dag, sånn at våre brukere får dekt noe av de åndelige behovene, og håper dette 
er noe som vi kan få til fremover også. 
 
Med vennlig hilsen 

 

Ann Karin Sæther 

Avdelingsleder PLO 

 

Tlf: 72 46 36 32 

Mob: 95 77 15 81 

www.froya.kommune.no 

ann.karin.saether@froya.kommune.no  

 
 





























 

 
Postadresse: 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Rådmannen 
Postboks 2300 Torgarden 
7004 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Munkegt. 1 

 
Telefon: 
+47 72 54 00 
0072540000 

 
Telefaks: 
+47 72 54 86 18 

 
Organisasjonsnummer: 
NO 942 110 464 

 
E-postadresse: radmann.postmottak@trondheim.kommune.no 

Internettadresse: www.trondheim.kommune.no/radmannen   
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  Rådmannen  
 
 
 

  

      
     

Eierkommunene Trondheim Havn IKS 
v/rådmennene  
 
 
 
 
 
 
 
Vår saksbehandler 
Anne Iren Grande 

Vår ref. 
16 /46603//P10// 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
 

Dato 
11.09.2017 

 
 

Vedrørende politisk sak i formannskapet i Trondheim  
 
Transformasjon av deler av havneområdene i Trondheim til bolig, næring, kultur og rekreasjon er 
et av de største byomformingsgrepene i Trondheim noensinne. Dette gjelder både Nyhavna, 
Vestre Kanalhavn og tilgrensende arealer. Høsten 2016 ble den nye kommuneldeplanen for 
Nyhavna vedtatt, og det etterspørres nå framdrift i dette arbeidet. 
 
Både Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS har jobbet med mulige modeller for hvordan 
dette kan gjennomføres – og den politiske bestillingen til rådmannen er at Trondheim kommune 
skal ta ansvar for byutviklingsprosessen, i samarbeid med Trondheim Havn og andre interesser. I 
en formannskapssak 20. desember 2016 ble bestillingen tydeliggjort gjennom følgende vedtak: 
 

1. Trondheim kommune skal være en pådriver for å få fremdrift i omformingen av 
havneområdene og aktivt bidra til en fremtidsrettet byutvikling  

2. Formannskapet ber rådmannen stille ressurser til disposisjon for i samarbeid med 
Trondheim Havn å utvikle en god modell for byutvikling av havneområdene. En eller flere 
alternative modeller for eierskap og finansiering legges fram for politisk behandling våren 
2017.  

3. Trondheim kommune skal bidra til å tilrettelegge for nye, større næringsarealer for å sikre 
alternativ lokalisering av plasskrevende virksomheter.  

4. Formannskapet mener at utviklingen av havneområdene i Trondheim må ivareta områdene 
som en viktig sentrumsnær arena for kultur- og småskalaproduksjon. Formannskapet ber 
Rådmannen gå i dialog med styret i Trondheim havn om å utvikle modeller som ivaretar 
kulturaktørene i havneområdene. Formannskapet ber særlig om å vurdert en modell med et 
eget AS som både skal gi forutsigbare rammevilkår og som er en aktiv eiendomsutvikler for 
kulturlivet. 

 



Side 2 
TRONDHEIM KOMMUNE 

Rådmannen 

Vår referanse 

16/46603 

Vår dato 

11.09.2017 

 

  

242112/17 

Rådmannen i Trondheim ser at det er en utfordring å få gjennomført dette på en tilfredsstillende 
måte uten at man ser nærmere på eierstrukturen og verdifastsettelsen i selskapet på nytt. Da det 
nye interkommunale selskapet ble etablert var det viktigst for eierne å få på plass et solid og sterkt 
regionalt selskap, og å ta en nasjonal posisjon, mens byutviklingspotensialet i Trondheim den gang 
ble verdsatt til kr. 0. 
 
Rådmannen i Trondheim har nå utarbeidet en ny sak for formannskapet i Trondheim som blir lagt 
fram for behandling tirsdag 19. september. Her vil utfordringene vi står overfor i 
byutviklingsarbeidet bli redegjort for. Rådmannen har også orientert styret i Trondheim Havn IKS 
(06.09.17) og leder og nestleder i representantskapet (08.09.17) om saken. 
 
Rådmannen ser for seg at det snarest innkalles til et eiermøte der man starter en prosess for å 
finne en løsning som gir en vinn-vinn situasjon for både Trondheim Havn, Trondheim kommune og 
alle de andre eierne i selskapet. 
 
I et slikt første møte om saken bør følgende drøftes: 

1. Gjennomgang av bakgrunnen for dagens organisering av Trondheim Havn, inklusive de 

vurderinger som ble gjort ved verdifastsettelse, og eierskap. 

2. Gjennomgang av Trondheim kommunes arbeid med å iverksette byutvikling i 

havneområdene, jamfør Kommundelplanen og øvrige politiske bestillinger. 

 

Rådmannen ser at det krever en grundig behandling og en god prosess for å lande en løsning som 

er god og akseptabel for aller parter. 

 
Den politiske saken vil bli offentliggjort i løpet av nærmeste dager på: 
innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 

Morten Wolden 
rådmann 

 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 

 
 
Kopi: 
Bjørn Iversen, leder av representantskapet 
Berit Flåmo, nestleder i representantskapet 
Roar Arntzen, styreleder Trondheim Havn IKS 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2200    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/2201    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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