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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

22.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1743 

Sak nr: 

77/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

77/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.06.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 01.06.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 01.06.17 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

22.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1643 

Sak nr: 

78/17 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

99/17 Formannskapet 15.06.2017 

78/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - DALPRO AS  

 

 

Formannskapets innstillling til kommunestyret: 

 

 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.  

 

 

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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Forslag til 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.  

 

Vedlegg: 

 

Brev/søknad fra DalPro AS datert 
 

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 %. 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 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. 
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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 
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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: 



Saknr: 78/17 

 

Rådmann innstiller på at Frøya kommune utvider sin aksjekapital i DalPro AS til 50 %, 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. Rådmannen 
anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår. 
 

Saldo på den konto som blir belastet: 

 

Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter vedtak blir på kr 7 463 666,00. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

22.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/375 

Sak nr: 

76/17 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

L80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

34/17 Formannskapet 28.02.2017  

22/17 Kommunestyret 02.03.2017  

11/17 Eldrerådet 24.05.2017 

15/17 Kommunalt Brukerråd 24.05.2017 

83/17 Formannskapet 30.05.2017 

76/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

TOMTEVALG - MORGENDAGENS OMSORG  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 83/17 

 

Vedtak: 

 Kommunestyret vedtar å benytte Beinskardet til utbyggingen av fremtidens tjenester i 

«morgendagens omsorg» jfr. vedtak i K-sak 195/16. Rådmann bes om å starte arbeidet 

med regulering og ervervelse av dette området. 

 

 Kommunestyret vedtar at alle tjenestene som i dag inngår i pleie og omsorg samlokaliseres 

på det nye området. 

 

 Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på 

Hamarvik. 

 

 Kommunestyret ber om at det i den videre planleggingen tas høyde for gode lokaler 

tilpasset innbyggernes behov, i fremtidens moderne kommune. (Ny kommunerolle)  

 

Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter demente. Gode 

lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det skal sees på om 

det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt og ambulanse. 

Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, garasjer til 

hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og bårerom og 

tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

 Utforming (estetikk) og plantegninger skal godkjennes politisk.  

 

 Som en konsekvens av punktene over bes rådmannen levere en sak som omhandler 

kommuneadministrasjonens totale arealbehov-  samt angi forslag til maksimal utnyttelse. 

 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 30.05.17: 
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Rådmanns forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av Kristin Reppe Storø og  

Gunn Heidi Hallaren. 

 

Behandling/vedtak i Kommunalt Brukerråd den 24.05.2017 sak 15/17 

 

Vedtak: 

 

Brukerrådet støtter rådmannens forslag til vedtak. 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling/vedtak i Eldrerådet den 24.05.2017 sak 11/17 

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet vises til sine uttalelser i forbindelse med Morgendagens omsorg i møter 08.01.16 og 23.02.17, samt i 

fellesmøte med kommunalt brukerråd 07.11.16, og som en antar er kjent for formannskap og kommunestyre. 

En konstaterer at administrasjonen ved denne anledning innstiller på at Morgendagens omsorg lokaliseres til 

Beinskardet, hvilket samsvarer med det synet som eldrerådet etter beste skjønn har gitt uttrykk for ved gjentatte 

anledninger. Av dette følger at eldrerådet tilrår formannskap og kommunestyre å vedta en lokalisering av 

Morgendagens omsorg i samsvar med innstillingen. 

I innstillingen foreslås videre at kommunestyret bør be rådmannen sette i gang en prosess for å selge dagens 

sykeheim i Hamarvik. Husbanken, som har ytt romslige investeringstilskott til sykehjem og omsorgsboliger, 

viser til at en forutsetning for tilskott er at antall heldøgns omsorgsplasser skal øke. Kommuner som mottar 

høye tilskott kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye, tilskottsfinansierte plasser tas i 

bruk. En plass ansees som avviklet når den selges/overdras til andre og/eller ikke brukes til de formål (til 

personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester) som er forutsatt. En antar at dette er kjent for 

formannskap og kommunestyre. Eldrerådet viser uansett tilskottsordninger til at eksisterende sykehjem – som 

ble sertifisert til Livsgledesykehjem i 2016 - ikke bør avhendes og privatiseres, men eies og drives av det 

offentlige i helse- og eldreomsorgen, om enn ikke som sykehjem, slik det hittil har vært drevet. 

For øvrig har eldrerådet ingen merknad til innstillingen. 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 02.03.2017 sak 22/17 

 

Vedtak: 

 

Saken ble ikke behandlet. Bakgrunn for dette er behandlingen under godkjenning av sakslisten. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.02.2017 sak 34/17 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

 

Formannskapets behandling i møte 28.02.17: 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

«Saken utsettes til neste formannskapsmøte. 

Ber om at rådmannen setter igang en prosess i forhold til ansatte i dagens rådhus knyttet til midlertidige lokaler 

og fremtidige lokaler dersom rådhustomta velges. Det fremskaffes en grov oversikt over kostnader knyttet til 

midlertidig plassering av ansatte i dagens rådhus og tidsperspektiv for midlertidighet. I tillegg ønsker vi et 

foreløpig forslag til hvordan rådhustomta kan utnyttes, og evt utvidelsesmuligheter frem i tid» 

 

Enstemmig. 
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Følgende forslag til vedtak ble fremmet av H, V og Sp: 

 

I formannskapssak 34/17, tillegg til utsettelsesforslag fra Arbeiderpartiet: 

 

Ansatte i pleie og omsorg gis anledning til å komme med uttalelse til tomtevalget. 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 

 

 Kommunestyret vedtar å benytte Beinskardet til utbyggingen av fremtidens tjenester i 

«morgendagens omsorg» jfr. vedtak i K-sak 195/16. Rådmann bes om å starte arbeidet med 

regulering og ervervelse av dette området. 

 

 Kommunestyret vedtar at alle tjenestene som i dag inngår i pleie og omsorg samlokaliseres 

på det nye området. 

 

 Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på 

Hamarvik. 

 

 Kommunestyret ber om at det i den videre planleggingen tas høyde for gode lokaler tilpasset 

innbyggernes behov, i fremtidens moderne kommune. (Ny kommunerolle)  

 

Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter demente. Gode 

lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det skal sees på om det 

skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt og ambulanse. Ta 

høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, garasjer til 

hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og bårerom og 

tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

 Utforming (estetikk) og plantegninger skal godkjennes politisk.  

 

 Som en konsekvens av punktene over bes rådmannen levere en sak som omhandler 

kommuneadministrasjonens totale arealbehov-  samt angi forslag til maksimal utnyttelse. 
 

 

Vedlegg: 

1. Brev fra kommunelege Steven Crozier 

2. Referat fra kontaktmøte, sak og protokoll fra AMU 

3. Frøya helsehus mulighetsstudie 

4. Notat fra Rambøll – nytt helshus på Sistranda  

5. Notat fra Rambøll – utbyggingstakt 

6. Oppsummering workshop 

7. Notat fra Rambøll – tilstandsanalyse Herredshuset 

8. Saksfremlegg 195/16  – samme sak 
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Saksopplysninger 

 

Bakgrunn for saken: 

Frøya kommune vedtok i sak 195/16 å bygge helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger i 

prosjektet «morgendagens omsorg». Tjenesten ble vedtatt å skulle samles og samlokaliseres. 

Rådmannen anbefalte i «sluttrapporten for morgendagens omsorg fase 2» at den nye, valgte tomta 

bør gi mulighet for samlokalisering, samt dekke behovet for utbygging fremover i tid og gi faglig gode 

løsninger i forhold til tilgang til utearealer, skjermet sansehager, brannsikkerhet m.m.  

Formannskapet behandlet tomtevalget 28.02.17 i sak 34/17 med følgende resultat: 

 «Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Ber om at rådmannen setter i gang en prosess i forhold 

til ansatte i dagens rådhus knyttet til midlertidige lokaler og fremtidige lokaler dersom rådhustomta 

velges. Det fremskaffes et grov oversikt over kostnader knyttet til midlertidig plassering av ansatt i 

dagens rådhus og tidspunktet for midlertidighet. I tillegg ønsker vi et foreløpig forslag til hvordan 

rådhustomta kan utnyttes og evt utvidelsesmuligheter frem i tid» 

Etter FSK sin behandling har rådmannen vært i dialog med KS for å sikre god informasjonsflyt og 
involvering i saken i fortsettelsen. KS anbefalte følgende i forhold til FSK sitt vedtak:  

«Når det gjelder ansatte i dagens rådhus, er dette er en sak for AMU, jf. Aml. 7-2. Saken settes på 
dagsorden til dette utvalget. Verneombudet(ene) involveres også med hjemmel i Aml  kap. 6. Når det 
gjelder tomtevalget, skal tillitsvalgte informeres i rådmannens regelmessige møter med 

organisasjonene. Selve tomtevalget er politikk» 

Rådmann har etter dette rådet fra KS avholdt møter med følgende formål (referat vedlagt) 

Tillitsvalgte (30.03.17) – drøftingsmøte. (Tidligere har dette vært en informasjonssak i samme utvalg) 

Legge frem alternative tomtevalg. Få innspill til hvilke tjenester som skal/kan samlokaliseres i nytt 

helsehus. Ba om at de avholder medlemsmøter med samme formål 

AMU (19.04.17) - drøfting av midlertidig og permanente lokaler for rådhusansatte dersom 

rådhustomta blir valgt. 

Workshop (24.04.17) - Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for 

valg av hvilke tjenester som skal samlokaliseres -> få en faglig vurdering fra ansatte, med 

utgangspunkt i brukernes behov. Tverrfaglighet – Hvilke faggrupper har nytte av å jobbe sammen og 

hvilke gevinster ser en av å samlokalisere ulike og flere H/O tjenester? Gi rådmannen et godt 

grunnlag for tilråding i tomtevalg v. bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger.  Tillitsvalgte tar med 

resultatet fra sine medlemmer med inn i workshopen.  

Historikk: 

Opprinnelig ble det vurdert 4 områder for utbygging av «morgendagens omsorg» i 2.høringsutkast 

kommunedelplan Sistranda: Grønnskaget, Beinskardet, Gulosmyran og Rådhustomta. Grønnskaget 

ble tidlig vurdert til å være for lite sentrumsnært, og Gulosmyran hadde for lite areal. Rådhustomta 

var tidlig et alternativ, men den ble på det stadiet vurderte for liten med tanke på senere utvidelse. I 

tillegg kom aspektet med at kommunens administrasjon bruker rådhuset i dag og den ble derfor ikke 

vurdert som et mulig alternativ i denne innledende fasen 

Beinskardet, en stor ubebygd tomt ble ansett som et godt alternativ, med god plass til dagens og 

morgendagens utbygning. 
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I forbindelse med at formannskapet oppstartet en sentrumsplan, våren 2017 kom rådhustomta inn 

igjen som et alternativ. Dette etter en ekstern vurdering av størrelsen – «er tomta stor nok til våre 

behov» Eksterne vurderinger ble gjort av «Cubus» og «Rambøll» 

I forhold til lokalisering har et ønske om sentrumsnær beliggenhet vært sentralt. Dette er det 

føringer på fra bl.a husbankens veileder, som vektlegger at omsorgsboliger fungerer best når de 

lokaliseres nær det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner.  

Sistranda inneholder en rekke funksjoner som oppfyller dette, her ligger barne- og ungdomsskole, 

legekontor, cafe, hotell, frivilligsentral og kulturhus, samt flere idrettsanlegg.  Jamfør statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) er det et mål at 

arealbruken skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  Utbyggingsmønster og transportsystem bør 

fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer. 

En så sentrumsnær plassering som mulig vil øke beboernes mulighet til å benytte seg av de tilbudene 

som sentrum har uten å måtte være avhengig av biltransport. I tillegg vil funksjonene kunne nås av 

en større andel av ansatte og besøkende som kan benytte gange eller sykkel som transportmiddel.  

 

Når det gjelder hva som er sentrumsnært «nok» i denne saken, er meningene flerdelte. Rådmannen 

har spurt ansatte (workshop) og disse har flg. Innspill: 

Sistranda = sentrumsnært 

Sentrumsnært er 10-15 min gange 

Hva som er sentrumsnært kan oppleves forskjellig, uavhengig av fysisk avstand 

Nødvendige servicefunksjoner i nærhet –som butikk, lege, post, bank, apotek, treningstilbud, kulturtilbud, 

kafe` 

Fysisk framkommelighet viktig   - sommer som vinter 

Sentrum  - et «steinkast unna» -  versus vektlegging av fine uteområder hvor man kan bevege seg 

Trafikksikkerhet viktig 

Sentrumsnært – hvem sitt behov skal vi dekke? Brukere eller pårørende/besøkende? 

                              Disse brukerne har i hovedsak behov for hjelp 24/7 –mindre behov for 

                              Sentrumsnære funksjonaliteter. 

Ikke viktigst med sentrumsnært, men uteområder som er trafikksikker – bevegelsesfrihet 

Hvilke tjenester skal samlokaliseres? 

Et viktig punkt i tomtevalget er beslutningen om hvilke tjenester som skal være med inn i ett nytt 

helsehus. Rådmann har spurt sine fagfolk om råd i saken: 

«Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for valg av hvilke tjenester 

som skal samlokaliseres. -> få en faglig vurdering fra ansatte - med utgangspunkt i brukernes behov» 

Tilbakemeldingene er som følger 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
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PLO i sin helhet 

Dagsenter inkl 2 

dagsenter – for 

demente og for eldre 

Fysio/ ergo -  

dagtid/heltid? 

Rehabiliterings-

fasiliteter- 

treningsrom++ 

Fasiliteter for 

-lege 

- Frisør ol 

- Cafe/pub 

- butikk 

-garasje for 

hjemmesykepl 

 

Faggrupper: 

PLO og hjemme-

tjenesten 

Ergo og fysioterapi 

Forvaltnings-kontor 

Aktivitører- livsglede 

Frivilligsentral 

PLO med alle 

avdelinger, dialyse 

etc 

Dagsentrene 

Fysio- ergo- 

hjelpemiddel-sentral? 

 

Dagsenter eldre demente 

Ambulansekompetanse – 

samarbeid 

Forvaltningskontor 

Hverdagsmestringsteamet – 

fysio/ergo 

Frivilligsentralen 

Legevakttjenester 

Desentraliserte 

spesialisthelsetjenestetilbud 

– gode behandlingsrom 

Hjelpemiddelsentral 

24/7 DAD – psykisk helse 

og somatikk 

Storkjøkken – 

bydelskafe/kiosk 

 

Faggrupper: 

Forvaltning 

Hverdagsmestring rehab 

fysio, ergo 

Ambulansekompetanse 

Aktivitører 

Legevakt 

Sykepleietjeneste 

Vernepleietjeneste 

Frisklivskoordinator 

 

Dagens sykehjem, dialyse, 

dagopphold/behandlingsrom, 

hjemmetjeneste, dagsentrene, 

forvaltningskontor, 2 dagsenter- 

behovet for 2 lokaler 

Fysio og ergo inn i egne egnede 

lokaler 

Hjelpemiddelsentralen 

Frivilligsentralen 

Frisør  

Åpen bydelscafe  

Velværerom/spa 

Samarbeid om kjøkkentjenester 

– samarbeid med Guri Kunna 

VGS Fagarbeidere  

Assistenter 

Psykisk helse? 

 

 Innspill fra legetjenesten: 

 

Tilgjengelighet til legetjenesten er i dag god, uansett lokalisering Beinskardet/Herredshustomta 

Ikke behov for flytting med hensyn til egne arbeidsforhold. Ved plassering av legekontor i nytt helsehus; trafikk 

til/fra et legekontor kan oppleves forstyrrende. 

Har god nytte av samlokalisering mellom legetjeneste, ambulansetjeneste, helsestasjon, barnevern og psykisk 

helse. 

 

 

Rådmann ønsker å følge rådene fra sine fagfolk innen helse, og konkluderer derfor med at hele pleie 

og omsorgstjenesten dvs. dagens sykehjem og hjemmetjeneste, dagsenter for eldre og dagsenter for 

demente, vaskeri av beboertøy og institusjonskjøkkenet abefales å flytte inn i nytt helsehus.  

I tillegg må det i planleggingsfasen tilrettelegges slik at det blir gode lokaler for trening og 

rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, et virtuelt behandlingsrom og lokaler for 

legevakt, ta høyde for KAD -kommunale, akutte senger (24/7 senger) se på mulighet for større 

samhandling med ambulansekompetanse/sambruk av kompetanse. Seremoni og bårerom. Lokaler 

for velvære/frisør/cafe. Gode uteområder for brukergruppene, og gode kontorlokaler for 

administrativt personell. Garasjer til hjemmetjenestene. 

 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nye lokaler, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg jobber 

disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at disse 

forblir i Kysthaven.  



Saknr: 76/17 

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg. Rådmann vil 

ikke anbefale dette, da det er et ønske om at denne ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre og 

et helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen i sentrum, slik den er plassert i dag.  

Det må likevel tilrettelegges med gode lokaler som fysio/ergo.tjenesten skal benytte i helsehuset, og 

gode lokaler som frivilligheten og livsgledearbeidet kan disponere i det nye helsehuset/sambruk. 

Vurdering av 2 tomtevalg 

 

Rådhustomta: 

Rådhustomta er på ca 13 daa. Om denne tomta blir valg, må «morgendagens omsorg», planlegge 

byggene oppover og tettere for å få plass til den vedtatte utbygningen, samt for å kunne ta høyde for 

fremtidig utbygning. I henhold til vurderingen fra Cubus mottatt 22.12.16 anser de at 

herredshustomta er stor nok for «morgendagens omsorg». Rambøll har på fritt grunnlag vurdert 

tomtestørrelsen og eksisterende bygningsmasse, og støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten 

er stor nok (Vedlegg 1). 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Rådhustomta er i dag lavt utnyttet, det er en av områdets fineste tomter både med hensyn til utsikt 

og sol. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger ønsker å bo tett inn på 

folk og der det er sosialt spennende. Tomten er sentralt plassert med nærhet til dagligvare, kultur, 

post og andre tilbud.  

Beboere fra tjenesten bo- aktivitet og miljøtjeneste er plassert på nabotomta, inkl. avlastingsenhet 

for barn og ungdomsboliger. En blanding av aldersgrupper skaper en sosial kontroll og kan forhindre 

kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for pårørende og andre besøkende å 

komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. Et stort, samlet helsefaglig miljø sentralt 

plasser er mer attraktivt å arbeide i og gir også god faglig utviklingsstimulans. Det kan ha betydning 

for rekruttering og stabilitet. 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted gjør det lett for befolkningen å orienteres seg og 

finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på samme sted. Det gjør det også enklere å 

kombinere behovet for en helsetjeneste med andre behov f.eks. handling og kulturtilbud og det 

reduserer behovet for bruk av bil, både for beboere, pårørende og ansatte.  

En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen som eksempelvis gjør det mer utfordrende 

å skape grønne områder for de eldre å bevege seg i. I tillegg ligger tomten nært den nylig utbygde 

fotballhallen. Dette vil generere en del trafikk, blant annet av busser, gjennom det samlede 

tomtearealet. Dette vil ytterligere stille krav til plassering av bomiljø for brukergrupper med særlig 

behov for skjerming. 

En annen utfordringen ved å benytte denne tomten hvor man arealmessig må bygge i høyden vil 

være å fortsatt ivareta smått er godt og unngå institusjonspreg. I vedtak 195/16 er følgende vektlagt: 

(..) idealet for så å si alle grupper med bistandsbehov at de skal bo i mest mulig vanlige boliger i 

ordinære bomiljøer og ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og hverdagsliv. 
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Rapport fra Rambøll på muligheter ved rådhustomta 

 
Mulighetsstudiet fra Rambøll er vedlagt saksfremlegget. Rådmannen kan kommentere at Rambøll 

har forholdt seg til vedtaket i kommunestyret, slik at tun 1 på tegningen er inntegnet i hht. til dette. 

De påpeker at dette området er lavt utnyttet, og har muligheter for utvidelser hvis kommunen ønsker 

dette. 

Miljøaspektet 

Rådhustomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Utvikling av 

rådhustomten vil føre til fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten allerede er 

bebygd har et økonomisk negativt aspekt (Rambølls vurderinger er at dette i noen grad vil redusere 

arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med full rivning og gjenoppbygning med ca. 7,5%), men 

samtidig er det positivt i forhold til gjenbruk av materiale og eksisterende bebyggelse.  

Kommunikasjon 

Rådhustomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og utvidet 

funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne utnytte arealet bedre. 

Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på nabotomta i nord. En utfordring 

som må løses i videre prosess er forholdet til universell utforming. Tomten har en viss stigning og det 

må etableres gode løsninger for intern mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og besøkende å 

bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående skolen. 

Konsekvenser ved valg av rådhustomta 

Frøya kommune har en leieavtale med Gåsø næringsutvikling på Kysthaven. Avtalen strekker seg 

frem til 01.05.2029.  Ved et vedtak om plassering av fremtidens omsorgstjenester på rådhustomta, vil 

rådmannen anbefale at Frøya kommune flytter personal fra dagens herredshus til Kysthaven, slik at 

vi utnytter dette bygget på best mulig måte. Når det gjelder midlertidig og permanent plan for 

plassering av dagens ansatte om denne tomta skulle bli valgt, vises det til vedlagte saksfremlegg til 

AMU som omhandler samme sak. Kort oppsummert sier den saken at personell kan plasseres slik: 

Alternativer for personell under byggeperioden 
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 Byggetrinn – Bygget med Teknisk og Servicesenteret kan være i hele 1.byggefase 

 Dagsenter for demente på sykehjemmet i byggeperioden 

 Ombygging av Kysthaven – begynner med dagsenter for demente  

 Undersøkt om brakkerigg 

 Undersøkt om Nesset Næringspark 

 

Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med rådhustomta.  

Fordeler Ulemper 

Sentrumsnært Mye trafikk 

God utsikt Frøya Storhall 

Lettere å få til samarbeid med 

Bo, Aktivitet og Miljøtjenesten 

Høye bygg m. institusjonspreg 

Sambruk av sansehage med 

Moa/Øvergården 

Situasjonsbetinget i fh. til sambruk MOA/Øvergården 

Fordel for pårørende –nærhet til 

andre fasiliteter på Sistranda 

som butikk osv… 

lettere å stikke innom 

For komprimert bygningsmasse, skiller seg ut 

  Vanskelig med skjerming for demente/kognitiv svikt 

  Mindre fleksible utearealer 

  Mindre utbyggingsmuligheter 

  Bruk av uteområder for demente begrenses 

  Lite parkeringsmuligheter 

  Ekstra kostnader v. flytting av ansatte fra Herredshuset 

  Mindre utnyttelse av ressurser i fh. til tjenesteyting –eks mye forflytning 

innad i bygget,  etg osv. 

  Brannsikkerhet 

 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er flere ulemper med rådhustomta enn fordeler.  

 

Beinskardet: 

Beinskardtomta er på ca 47 daa. Om denne tomta blir valg, kan «morgendagens omsorg» planlegges 

på et helt annet grunnlag enn rådhustomta. Alle muligheter er åpne med tanke på utforming- 

utvending og planløsningsmessig. Men det er rådmanns klare anbefaling å følge råd fra husbanken 

om denne tomta skal bli valgt. «Smått er godt konseptet» må da utvikles til å tilpasses Frøya. I tillegg 

kan det jobbes videre med gode funksjonelle utendørsområder, se på muligheter for å starte 

bydelscafe etc. 

Husbankens veileder: Rom for trygghet og omsorg – veileder for utforming av omsorgsboliger og 

sykehjem, stadfester at beboernes hyppighet med å gå ut påvirkes av hvor godt tilrettelagt 

uteområdene er. Økt tilgang til aktiviteter utendørs er også en av satsningsområdene for 

livsgledesykehjemmet, samt at økt aktivitetsnivå vil føre til en raskere rehabilitering av de på 

korttids- og rehabiliteringsopphold. 

Gjennom «morgendagens omsorg», fase 2, er det kommet innspill på at dagsentrene, kognitivt 
svekkede og de dårligste brukerne må plasseres på bakkenivå på bakgrunn av lett tilgjengelige 
utearealer, skjerming og brannsikkerhet.  
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Man vet at det fremover vil bli en økning av antall demente. Dette er en brukergruppe som anbefales 

plassert på bakkenivå med direkte utgang til skjermede utearealer, jamfør demensplan 2020. I tillegg 

ligger det både i veileder fra Husbanken og demensplan 2020 et fokus på konseptet «smått er godt».  

Dette innebærer: I motsetning til de gamle, store og uegnede institusjonsbyggene, er små, hjemlige 

og oversiktlige boenheter med direkte tilgang til uteareal assosiert med mindre uro, angst og 

depresjon og bedre orienteringsevne, mobilitet og sosial kontakt. Dette gir igjen lavere bruk av 

medikamenter. Smått er godt - konseptet gir imidlertid ikke bare et gunstig bomiljø for personer med 

demens og kognitiv svikt, men også for andre brukergrupper med behov for heldøgns helse- og 

omsorgstjenester og tilrettelagte botilbud (Demensplan 2020).  

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i området vil det 

være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne på helsehuset og i boligene rundt, lengre 

enn hva som kan gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre daglige funksjoner vil gjøre det 

vanskelig å betjene disse med andre hjelpemidler enn bil. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette 

området kunne gi gode uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at det 

kan utvikles et område som kun er for eldre. Private boliger som blir liggende rundt vil på dagtid 

være tomme, med unntak av Rabben barnehage, da de fleste er på jobb og det vil bli liten interaksjon 

mellom ulike aldersgrupper og ikke like naturlig å stikke innom for de pårørende for et besøk 

Fylkesmannen har trukket sin innsigelse på bygging på Beinskardet på bakgrunn av at dette arealet 

benyttes til et formål av høy samfunnsmessig interesse, så hvorvidt det da blir ledig til private 

interesser er usikkert hvis Frøya kommune vedtar å bygge «morgendagens omsorg» en annen plass.  

Miljøaspektet 

Arealet er i dag landbruksareal og ligger i ytterkanten av det som kan kalles hovedsenter for 

Sistranda. Beinskardet vil i hovedsak føre til en nedbygging av dyrket mark og en «klattvis» utvikling 

av sentrum. Derimot vil det faktum at arealet ikke er bebygd fra før gi ekspansjonsmuligheter og det 

blir enklere å utvikle arealet etter ønske og behov. 

Kommunikasjon 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik som vann 

og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Det er utbygd vei og fortau i forbindelse med 

boligfeltet. Imidlertid gjør den direkte adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med buss 

og bil. Det å etablere et helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de 

omsorgsboligene som ligger i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, 

og tilkomst eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere 

boliger mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av helsehus her vil 

det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved avkjørselen opp til Myran. 5 

Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med Beinskardet.  

Fordeler Ulemper 

«smått er godt» -små boenheter, lettere m. skjerming av 

uteområder 

Avstand –litt lengre til sentrum 

Prosessene i MO har tatt utgangspunkt inn mot Beinskardet 

tidligere 

For langt unna brukere /pårørende  

 

Utearealer – god kapasitet, fin tomt, lettere terreng/uteområde. Flat Ikke i nærhet til fasiliteter som butikk 
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tomt –god plass, Folkehelse 

Rolige omgivelser- Skjerma for trafikk og støy 

etc. 

Samler mange brukere, seniorboliger som er  

etablerte rundt, ivaretar nærhet til fasiliteter 

Beinskardet –« en liten del av 

sentrumen» 

Sistranda vokser 

Har nærhet til bhg. og dyr Mindre sosial deltakelse 

Stor plass for sansehage o.l. Bruk av dyrka mark /Jordbrukstomt 

Er sentrumsnært nok 

 

Mindre tilgang på kulturaktiviteter 

Sertifisering som livsgledehjem -  lettere å oppnå kriterier, bedre 

muligheter til å ivareta livsglede 

 

Mange eldre på ett sted 

Flytte fra institusjon til småhus Deler av kysthaven blir tom 

Tilgjengelig sykkelrute   

Har rom for utvidelse   

Rask byggestart, ledig tomt   

Gode parkeringsmuligheter   

Allerede etablerte eldre i Beinskardet -  kan bruke fasiliteter på 

helsehuset 

  

  

Innspill fra legetjenesten vedr. lokalisering beinskardet / Herredshustomta: 

Samlokalisering med boligen på Beinskardet er nyttig for pleie og omsorgstjenesten. 

Tilgjengeligheten fra legekontoret til helsehus/omsorgsboliger på Sistranda er  kort uansett lokalisering. 

Mennesker med kognitiv svikt (demens): Faglig sett er skjerming og forutsigbarhet mht. omgivelsesfaktorer 

det viktigste. Dette må vektlegges. Nærhet til butikk og andre fasiliteter er irrelevant. Det er viktigere å ligge 

skjerma til mht. aktiviteter som gir «mye trafikk», og å tilrettelegge for livsgledeaktiviteter for denne 

gruppen. 

Omsorgsboliger for de med kognitiv svikt bør bygges slik at beboerne har tilgang til uteområde, og at 

uteareal har naturlige stengsler for å vandre utenom trygt område. Dette får vi best til ved å bygge på 

bakkenivå, dvs. ikke bygge i høyden. Beinskardet anses derfor bedre egnet enn Herredshustomta. 

 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er lang flere fordeler med Beinskardet enn 

ulemper.  

 

Vurdering 
 

Tidsaspektet: 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra tid for 

gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder, anslått av Rambøll).  På den andre side 

vil arbeidet med logistikk/midlertidige lokaler for rådhusansatte fort ta like lang tid som 

planprosessene.   

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne gjennomføres 

raskere på Beinskardet enn på rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også Beinskardet kunne få den 

korteste byggetiden, da dette er en tomt uten tidligere bebyggelse. Ved en alternativ «trinnvis 

utbygging» vil trolig rådhustomten kunne komme gunstig ut med hensyn på fremdrift. 

Rådhustomten gir gode muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 2018. 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av at god fremdrift i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur. Og er avhengig av at dette blir gjennomført før kommunen kan 

behandle byggesak. 



Saknr: 76/17 

Økonomi: 

Beregningen som Rambøll har gjort viser at det er liten økonomisk forskjell på de to alternativene. 

Dette forutsetter at deler av herredshuset gjenbrukes og «layout» beholdes. Noe som igjen vil si at 

Frøya kommune må bygge 7,5% mer bygningsmasse for å oppnå samme arealeffektivitet som et 

nybygg på Beinskardet. 

  Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet 

Pleieplasser inkl. fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000 

Universelle boliger inkl. fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000 

Tomteerverv Beinskardet 1 stk 42 mål     4 000 000 

Besparelse gjenbruk Bygg C 
Rådhustomta   339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000   

Besparelse gjenbruk av Kjeller 
Rådhustomta   1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000   

Redusert arealeffektivitet 
Rådhustomta 7,5 %     22 155 000   

Rivningskostnader (unntatt kjeller)       7 000 000   

Sum       299 475 000 299 400 000 

Hvis Frøya kommune ønsker å rive hele dagens herredshus, vil besparelsene og redusert 

arealeffektivitet falle bort. Rivekostnaden vil da også bli noe større. Forskjellen på de to alternativene 

vil da bli forskjellen i pris tomteervervet på Beinskardet og rivekostnad av dagens herredshus. 

Dagens sykehjem: 

I «morgendagens omsorgs» vedtak (195/16) står det at tjenestene skal samlokaliseres og plasseres i 

nærheten av Beinskardet, dvs. på Sistranda. Ingen av de 2 tomteforslagene innebærer at noen av 

tjenestene skal fortsette på Hamarvik, der dagens sykehjem er lokalisert. Rådmannen ser heller ikke 

at det er alternative tjenester som kan legges dit uten at bygget gjennomgår en omfattende 

rehabilitering. Rådmannen foreslår derfor at dette området omreguleres til bolig/nærings formål og 

legges ut for salg. 

Tilstandsvurdering herredshuset: 

Rådmannen har i forbindelse med utredningsarbeidet bedt Rambøll om en vurdering av 

herredshuset, og hva kommunen bør gjøre hvis kommunen skal fortsette å ha 

administrasjonssenteret her. Nedenfor er hovedkonklusjonene til Rambøll: 

Vi (Rambøll) har i forhold til prioritering på utførelse over tid samlet utskifting av byggets tekniske 

installasjoner + ny taktekking som et felles prosjekt tidlig i planperioden.  På bakgrunn av signaler 

om dårlig arealutnyttelse i dag, har vi lagt til grunn av sokkel/kjelleretasjene i stor grad 

nedgraderes til kjeller/lagerfunksjoner, og at ordinære kontorfunksjoner konsentreres til de 

høyere etasjeplan hvor dagslysforholdene er bedre. 

 

Når de tekniske installasjonene er skiftet ut i sin helhet, kan en omdisponere arealbruken 

gjennom «totalrehabilitering» av fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen (medtatt som 

teknisk oppgradering) gjennomføres. 

 

Nytt trapperomstilbygg med heis foran, eller i stedet for Fiskernes Bank bygning, er medtatt som 

et prioritert Utviklingsprosjekt tidlig i planperioden, men beløpet ligger i en egen kolonne da dette 

regnes som et investeringsprosjekt. 

 

Registrerte avvik med tiltaksforslag: I nedenstående tabell fremkommer en sammenstilling av 

registrerte avvik av tilstandsgrad 2 og 3 inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring.   
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Bygn 

Del 

Beskrivelse Utskiftings 

Kostnad 

Utskifting 

kostnad 

Utviklings 

kostnad 

TG Prioritet 

    0-4 år 

[NOK]  

eks mva  

5-10 år 

[NOK] 

eks mva  

0-4 år 

[NOK] 

eks mva  

TG Høy (H)  

Lav (L) 

 

24 Utskifting av yttertak 1 500 000     2 H 

24 Tillegg for isolering av loftsgulv 1 000 000     2   

              

  Rehabilitering/oppgradering 

helsestasjonen (ca 400 m2)   8 000 000 

  
3 L 

              

40 Utskifting av underfordelinger 2 000 000     2 L 

90 Utskifting av heis 1 000 000     3   

              

  Nytt inngangsparti med heis (Øst)     5 000 000 3 H 

  Sum 5 500 000 8 000 000 5 000 000     

 

Rambøll foreslår altså at kommunen utbedrer gamle helsestasjonen, nedgraderer kjeller og river 

bygget der NAV og kirkekontoret holder til i dag, og planlegge et nytt inngangsparti med heis i stedet. 

På slik måte kan kommunen konsentrere arealbruken på en bedre måte. Dette arbeidet er ikke noe 

som må gjøres umiddelbart, men rådmannen anbefaler at kommunen jobber med dette parallelt, og 

har en tidsplan på hva og når dette skal gjøres, slik at ansatte både på herredshuset og Kysthaven får 

innsikt i hva som skjer med deres arbeidssteder.  

Faglige råd: 

De helsefaglige rådene er entydige i denne saken. Beinskardet anses som den best egnede tomten til 

utbyggingen av morgendagens omsorg. Tomten er sentrumsnær nok til brukerne som skal bo her. 

Disse brukerne befinner seg i øverste trinn i den vedtatte omsorgstrappa, - dette er de som har 

størst bistandsbehov.  I tillegg vektlegges dette med ro – å kunne trekke seg tilbake etter en 

cafetur/spasertur og finne roen som et vektig argument. Og til slutt dette med å få til gode, store og 

funksjonelle utearealer som tungtveiende grunner til å gå for Beinskardet som tomtevalg. 

Rådmannens anbefaling 

 

Rådmannen mener at begge tomtealternativene vil kunne tilfredsstille de krav som stilles til 

fremtidig arealbruk i «morgendagens omsorg».  

Rådmannens intensjon i «tomtevalgprosessen» har vært- i tillegg til å tilrettelegge for gode 

lokaliteter for helse og omsorg, å se på en helhetlig bruk av kommunale bygg. Dette for å redusere 

kommunens driftsutgifter. Rådmannen ser at det er klare økonomiske og rasjonelle fordeler med at 

kommunen kun har to bygg, mot at en utbygging der kommunen må ivareta tre bygg: Herredshus + 

Kysthaven + Helsehus. Rådmann valgte å vektlegge dette med å ha 2 bygg i tidligere tilrådining i 

samme sak. 

Mulighetene er flere med tanke på «2-hus-prinsippet», her skisseres 3 av mulighetene: 

 Bygge helsehus på rådhustomta, leieforholdet /evt kjøpe kysthaven. Dvs at en må etablere et 

nytt rådhus i Kysthaven. (rådmannens tildigere innstilling) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, fortsette leieforholdet /evt kjøpe kysthaven, selge rådhuset. Dvs 

bygge stort nok på Beinskardet slik at dette inneholder nok plass til at Frøya kommune kan 
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etablere et nytt rådhus i Kysthaven. Da kan hele eller deler av herredshuset selges. (Et 

forsiktig anslag på 10 000 kr pr kvm for ca 2500 kvm gir en salgspris på ca 25 000 000 kr, som 

kan benyttes inn i prosjektet på Beinskardet ved et alternativ der herredshuset selges) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, beholde rådhuset – avslutte leieforholdet på Kysthaven i 2029. Da 

må det legges opp til et byggetrinn i 2029 der lege/helsestasjon mm flyttes f.eks til 

Beinskardet 

 

Rådmann anbefaler at det jobbes videre med «2 hus prinsippet», og at det legges frem en helhetlig 

plan. 

Når det kommer til tomtevalget, er det 2 tomter som er utredet i denne saken. I tillegg til det som er 

utredet over, vil de ulike valgene gi noen konsekvenser: 

 Tomtevalg Beinskardet, konsekvens:  

 Store deler av 2. etg i Kysthaven blir ledig. Det må settes i gang en prosess for å se på 

hvilke funksjoner som skal inn i de ledige lokalene. Flytte funksjoner og ansatte fra 

herredshuset? 

 Selge/rive deler av herredshuset etterhvert 

 Kommunedelplan Sistranda kan ferdigstilles. 

 

 Tomtevalg herredshustomta, konsekvens: 

 Det må lages gode løsninger for midlertidige og permanente lokaler for ansatte i dagens 

rådhus 

 2 hus prinsippet «innfris» ved at en avhender 1 bygg 

 Kommunedelplan Sistranda må legges ut på ny høring 

 

Når rådmannen skal anbefale et av alternativene, vektlegges følgende 3 argumenter: 

1. Kostnader: Notatet fra Rambøll viser at det er liten forskjell på kostnaden om Frøya 

kommune velger rådhustomta eller Beinskardet.  

2. Tid: Forskjellen på fremdriften er også liten, Rambøll skriver at bygging på rådhustomten vil 

ta litt lenger tid hvis kommunen river alt unntatt kjeller, men vil da få en positiv effekt hvis 

kommunen tar en trinnvis utbygning. 

3. Helsefaglige råd – viser til resultat fra workshop der tilbakemeldingen var entydig mot at 

Beinskardet er det beste valget for denne brukergruppen 

 

Ut fra at kostnader og tid er likestilt for de ulike tomtene, har rådmannen landet på å gjøre sin 

innstilling basert på de helsefaglige råd som er gitt fra ansatte i tjenestene. 

Rådmannens forslag til vedtak blir på dette grunnlaget å anbefale at tomten på Beinskardet velges 

til fremtidens utbygging av «morgendagens omsorg». Som en konsekvens av detter ser rådmann det 

nødvendig å sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på Hamarvik.  

Rådmann anbefaler at følgende tjenester skal samlokaliseres i og rundt det nye helsehuset: 

 Hele dagens pleie og omsorgstjenesten dvs. sykehjem og hjemmetjeneste, 

institusjonskjøkken og vaskeri for beboertøy. 

 I den videre planlegging anbefaler rådmann at det må tas høyde for at kommunen nå får 

gode lokaler tilpasset innbyggernes behov i fremtidens moderne kommune. (Ny 
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kommunerolle) Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter 

demente. Gode lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det 

skal sees på om det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt 

og ambulanse. Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, 

garasjer til hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og bårerom 

og tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

Rådmann anbefaler å ha fokus på utforming/estetikk, og ønsker at plantegninger skal godkjennes 

politisk før igangsetting. 

Som en konsekvens av punktene over ser rådmannen det nødvendig å se på kommunens totale 

arealbehov-  og se på hvordan en kan maksimal utnytte disse. 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nytt helsehus, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg 

jobber disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at 

disse forblir i Kysthaven.  

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg, og også av 

gruppen som jobber med frivillighet/pårørendeomsorg. Rådmann vil ikke anbefale dette, da det er et 

ønske fra øvrige virksomheter om at sentralen ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre og et 

helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen midt i sentrum.   

 

Økonomiske konsekvenser 

 
Rådmann legger frem separate saker som omhandler øknomi 
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PROSJEKTLEDER MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune inngår kontraktsforhandlinger med Rambøll AS for prosjektledelse i «Morgendagens 

omsorg». 

Dette finansieres fra investeringsfondet som er avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 111/17 

 

Vedtak: 

Frøya kommune inngår kontraktsforhandlinger med Rambøll AS for prosjektledelse i «Morgendagens 

omsorg». 

Dette finansieres fra investeringsfondet som er avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune inngår kontraktsforhandlinger med Rambøll AS for prosjektledelse i «Morgendagens 

omsorg». 

Dette finansieres fra investeringsfondet som er avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

Vedlegg: 

 

Konkurransegrunnlag – Prosjektledelse for «Morgendagens omsorg» i Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune lyste ut konkurransen i Doffin.no med frist 16.05.16. Det kom inn 4 tilbydere; XPRO AS, 

Prosjekt Utvikling AS, Rambøll AS og WSP AS. 

I konkurransegrunnlaget beskriver Frøya kommune at pris skal vektes 40% og erfaring skal vektes 60% for å 

vinne konkurransen. 

 

Vurdering: 

 

Pris 

Ut ifra timeanslaget som Frøya kommune kom frem til var det XPRO AS som kom best ut, og ut ifra scoringen 

som ble nevnt i anbudsdokumentet kommer XPRO AS ut med 10 poeng av 10 mulige.  

Vekting Xpro AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 
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Poeng 10 8,38 8,30 7,72 

40% pris 4 3,35 3,32 3,09 

  

Pris skal vekte 40% i henhold til anbudsdokumentet, og XPRO AS får derfor 4 poeng etter at vektingen er 

gjennomført, de andre tilbyderne får da mindre enn dette etter som de har levert et dyrere anbud. 

 

Erfaring 

Frøya kommune sier videre i anbudsdokumentet at kompetanse og erfaring innen prosjektledelse skal vektes 

60%. Etter å ha gjennomgått innkommende tilbud har Frøya kommune kommet frem til en vurdering på at 

Rambøll AS har levert det beste tilbudet og tildeles 10 poeng. Rambøll AS har en god beskrivelse av 

prosjektgjennomføringen og god kompetanse for bemanningen i prosjektet.  

WSP AS er mindre konkrete i sin beskrivelse av oppdraget og gjennomføringen, tildeles 9 poeng. 

Prosjektutvikling AS har erfaring fra tilsvarende prosjekter, men trekkes fordi beskrevet personell har mindre 

erfaring fra denne type prosjekt. Tildeles 8 poeng.  

XPRO AS har manglende erfaring med helseutbygninger. XPRO AS trekkes også fordi beskrevet personell har 

mindre erfaring fra denne type prosjekt. XPRO AS tildeles derfor 5 poeng. 

 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

Poeng 5 8 10 9 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

 

Total 

Etter skåring blir da tabellen slik. Tilbyder med mest poeng er vinner 

 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

40% Pris 4 3,35 3,32 3,09 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

Totalt 7,75 8,15 9,32 8,49 

 

Rådmannen anbefaler å inngå kontraktsforhandlinger med Rambøll AS. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådmannen hadde i konkurransegrunnlaget et timeanslag på 1250 timer, 40 turer til Frøya der ca. 20 turer var 

med overnatting. Rambøll AS sitt tilbud var på vår avtalepris gjennom Frøya kommunes rammeavtale med 

Rambøll AS på kr 980 pr time. Totalt var tilbudet pr kr 1.365.000. 

 

Rådmannen anbefaler at midlene til prosjektledelse dekkes fra investeringsfondet som er avsatt til 

«Morgendagens omsorg». 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Saldo på denne konto er pr 06.06.17 kr 18.003.146 
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MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 3 PROSJEKTPLAN 

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring av 

«Morgendagens omsorg fase 3» 

 

2. Kommunestyret velger følgende 2 representanter til deltakere i styringsgruppa 

1: 

2: 

 

3. Eldrerådet/kommunalt brukerråd velger følgende brukerrepresentant som medlem i 

arbeidsgruppen til delprosjekt 1 «bygging av helsehus og omsorgsboliger» 

1: 
 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 06.06.2017 sak 34/17 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring av 
«Morgendagens omsorg fase 3» 

 
2. Kommunestyret velger følgende 2 representanter til deltakere i styringsgruppa 

1: 
2: 

 
3. Eldrerådet/kommunalt brukerråd velger følgende brukerrepresentant som medlem i 

arbeidsgruppen til delprosjekt 1 «bygging av helsehus og omsorgsboliger» 
1: 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 

 

Hovedutvalg for drifts behandling i møte 06.06.17: 

 

Følgende forslag til endring i pkt 2 ble fremmet av H, V og Frp: 

 

Kommunestyret velger to representanter til styringsgruppa. Representantene består en fra posisjon og en 

fra opposisjon. Følgende representanter velges:  
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1.: 

2.: 

 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

Rådmanns forslag pkt 2: 

  

Kommunestyret velger følgende 2 representanter til deltakere i styringsgruppa 

1: 

2: 

 

Vedtatt med 4 mot stemmer avgitt av V, H og Frp. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring av 
«Morgendagens omsorg fase 3» 

 
2. Kommunestyret velger følgende 2 representanter til deltakere i styringsgruppa 

1: 
2: 

 
3. Eldrerådet/kommunalt brukerråd velger følgende brukerrepresentant som medlem i 

arbeidsgruppen til delprosjekt 1 «bygging av helsehus og omsorgsboliger» 
1: 

 

 

Vedlegg: 2 

 

1 – prosjektplan  
2- Vedtak av 02.03.17 sak 29/17 
 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret behandlet i møte 02.03.17 (sak 29/17) styringsgruppas tilråding om «Morgendagens 
omsorg», og gjorde vedtak om det helhetlige prosjektet slik det går fram av utskrift av 
møteprotokollen som er vedlagt denne prosjektplanen. 

Om gjennomføring av tiltak gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

 Rådmannen bes om å utarbeide oversikt over de saker/tema i forslaget til vedtak som 
trenger politisk behandling før iverksetting, og saker/tema som kan iverksettes 
administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme 

 Oversikten skal inneholde tema og tidspunkt for behandling av de enkelte sakene 

 Oversikten legges fram for HFD for endelig godkjenning 

Nevnte oversikt er utarbeidet og følger på side 28 i vedlagte prosjektplanen (tids og 
aktivitetsoversikt). 

I samme sak vedtok kommunestyret følgende (punkt 4): 

Rådmannen foreslår at det nedsettes en ny prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i prosjektet 
videre. 
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Rådmannen vil i egen sak til kommunestyret designe en prosess av det forestående arbeidet, 
herunder foreslå hvem som skal delta i styringsgruppa og arbeidsgrupper og hvilke oppgaver, roller 
og mandat disse skal ha. Både i prosjektperioden og i ny driftsorganisasjon når den tid kommer. 

Det er ønskelig at 2 politiske representanter skal være med i styringsgruppa, og at disse velges ut fra 
ønske og interesse. 

Rådmann har nå designet prosessen, og denne er beskrevet i vedlagte prosjektplan. 
Rådmann har valgt at utredningsarbeid organiseres som 2 prosjekter i trinn 3. disse er  
 

1. Planlegging og prosjektering av helsehus og omsorgsboliger. 

2. Fremtidig organisering og bemanning.  

Disse delprosjektene omtales i del 1 av prosjektplanen. 

 

Rådmann har valgt, ut fra tilbakemeldinger fra organisasjonen å legge resten av utredningsarbeid til 
linjeorganisasjonen (virksomhetene) Disse er: 

1. Organisere arbeidsgruppe 1 som rådgivende faglig gruppe 

2. Modell for samlokalisering av tjenester. 

3. Livsgledesykehjem – årlig resertifisering. 

4. Livsgledekoordinator. 

5. Det åpne sykehjemmet. 

6. Videreutvikling av samarbeid mellom kommunen og pårørende/frivillige. 

7. Brukerombud. 

8. Grunnholdninger til hverdagsmestring – opplæring og holdninger. 

9. Hverdagsmestringsteam. 

10. Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger. 

11. Organisering av rus og psykisk helsearbeid. 

12. Tverrfaglig samarbeid. 

13. Boligbehov. 

14. Tjenestebeskrivelser. 

15. Kompetanse og ledelse. 

Disse delprosjektene omtales i del 2 av prosjektplanen. Her beskrives også mandat og veien videre 
for hvert delprosjekt. 

Styringsgruppe for fase 3 

Rådmann foreslår en egen styringsgruppe for fase 3. Denne er identisk med styringsgruppa som har 
styrt trinn 1 og trinn 2, med unntak av at rådmann nå ønsker at 2 politikere blir med i gruppa. Disse 
velges av kommunestyret. 
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Styringsgruppa foreslås bestått av: 

Rådmann (leder), Ass. Rådmann, økonomisjef, virksomhetsleder pleie og omsorg, 
kommuneplanlegger, rådgiver helse og omsorg, prosjektleder bygg, tillitsvalgt sykepleierforbundet, 
tillitsvalgt Fagforbundet, hovedverneombud og 2 politikere 

 

  
Rolle og mandat for de ulike gruppene er beskrevet i prosjektrapporten 
 

Vurdering: 

 

Denne saken er en direkte oppfølging av Ksak 29/17, og saken beskriver hvordan rådmann ser for seg 
å drive prosjektet videre inn i trinn 3- byggefase og omstillingsfase. Dette er krevende prosesser, som 
krever god forankring adminstrativt og politisk, mye tid og ikke minst medarbeiderinvolvering.  
 
Rådmann har derfor valgt å organiser noe arbeid i prosjekt med en egen styringsgruppe, og resten 
som en del av arbeidet som skal foregå i linja, etter ønske fra lederne og organisasjonen selv.  
 
Det er ønskelig med 2 politiske representanter i styringsgruppa valgt av kommunestyret, - etter 
ønske og engasjement for saken. Det er også ønskelig at brukerråd og eldreråd velger en 
brukerrepresentant ut fra ønske og engasjement som kan være med i arbeidsgruppa som skal jobbe 
med byggefasen av helsehus/omsorgsbolig. 
 
Rådmann har lagt ut byggeprosjektet/byggeledelsen som et anbud på doffin. Dette vil 
kommunestyret få som egen sak.  
 
 
 

        

        Rådmann 

Styringsgruppe 
 

       Mandat: 

 

Være rådgivende 

for rådmann i 

saker som 

gjelder 

Morgendagens 

omsorg 

   Referansegruppe 

          Mandat; 

Gi råd og faglig 

innspill til styrings-  

gruppa. 

Høringsinstans. 
 

Delprosjekt 2. 

 

     Organisering, 

      Bemanning,    

      Ny drifts - 

      organisasjon 

Delprosjekt 1. 

 

Bygging av 

helsehus og 

omsorgsboliger 

Prosjektleder 

 bygg 

Rådgiver helse- 

og omsorg 
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Forhold til overordna planverk: 

 

Samfunnsdel av kommuneplan 
- Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver 

o Frøya kommune er tydelig på strategi og styring 

o Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør 

- Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytetlse både i eget liv og i samfunnet for 

øvrig 

o Stimulere til medvirkning fra de eldre 

o Bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sa 108/16: 
 
«Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre  
planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».  
Midlene tas fra investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt  
til dette formålet» 
 
Disse midlene vil dekke planleggingskostnadene i fase 3, rådmann vil komme med egne saker om 
omhandler økonomi underveis i prosjektet, der dette er nødvendig. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

81/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

STYRINGSMODELL SIO OG ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD - SENGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune tilslutter endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

2. Det anbefales at endringene gjennomføres fra 1.1.2018, gitt at alle deltakerkommunene 

slutter seg til dette. Utviklingsoppgavene legges direkte inn under utvidet regionråd. 

 

3. Frøya kommune tiltrer videre utredning av et samarbeid om felles drift av legevakt, 

akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom samhandlingsenheten i 

Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. 

 

4. Det forutsettes at følgende forhold avklares i forslag til avtale: 

 Økonomiske forutsetninger, herunder Frøya kommunes mindre bruk av felles legevakt 

opp mot kommunens kostnadsandel 

 Ansvarsforhold 

 Prinsipielle avklaringer i forhold til avtaler 

 Kommunenes mulighet til styring og medvirkning 

 Det utarbeides en plan for framdrift og gjennomføring 

 

5. Det legges til grunn at St. Olav bærer investeringskostnadene ved evt. tilpasning av 

lokaler. Det legges videre til grunn at de skisserte, nødvendige bygningsmessige 

tilpasninger av lokalene ved Orkdal sykehus blir gjennomført i tråd med tilrådningen i 

utredningen. 

 

 

Vedlegg: 6 

 

1. Melding om vedtak fra SIO nemd 

2. Utredningsnotat 

3. Utredning av felles mottaksfunksjon 

4. Uttalelse fra tillitsvalgte den norske legeforening 

5. Kommentar til utredning fra NSF 

6. Svar på uttalelse fra NSF fra Orkdal kommune 
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Til saksgangen 

 
Rådmann har fått opplysninger om at nabokommunene har valgt å behandle denne saken før 
sommeren 2017. Agdenes, Orkdal, Snillfjord og Hemne og Hitra har behandlet saken, Rindal (21 juli). 
Dette til tross for en forståelse av at kommunene ikke skulle stresse saken, men ha en dialog rundt 
temaet før saken ble behandlet i de respektive kommunestyrer. For at ikke Frøya skal bli den eneste 
kommunen uten vedtak før sommeren, velger rådmann å legge frem saken direkte til 
kommunestyret uten forutgående behandling i hovedutvalget. Det kan opplyses om at alle 
kommunene har vedtatt inntillingen som den foreligger fra SIO nemd. Hitra kommunestyre har 
likelydende vedtak som rådmanns innstilling i denne saken, dvs innstilling som i SiO nemd, med flg  
justeringer i punkt 4 og 5: 

 Økonomiske forutsetninger, herunder Frøya kommunes mindre bruk av felles legevakt 
opp mot kommunens kostnadsandel 

 Det legges til grunn at St. Olav bærer investeringskostnadene ved evt. tilpasning av 
lokaler. Det legges videre til grunn at de skisserte, nødvendige bygningsmessige 
tilpasninger av lokalene ved Orkdal sykehus blir gjennomført i tråd med tilrådningen i 
utredningen. 

 
Saksopplysninger 

 
Alle kommuner er pålagt å ha legevakt og øyeblikkelig-hjelp-tilbud til sine innbyggere. Kommunene 
kan velge å gi dette i egen regi eller i samarbeid med andre kommuner. Kommunen vil ved 
tjenestesamarbeid fortsatt ha det formelle ansvar for at tjenestene er forsvarlige og oppfyller 
lovkrav. Frøya kommune ivaretar i dag sitt lovpålagte ansvar for øyeblikkelig hjelp og legevakt 
gjennom interkommunalt samarbeid –med Hitra på kveld og med Orkdal (SiO) kommune på natt.  
 
Frøya kommune betalte i 2016 kr 2.858.000 som sin del av tjenestesamarbeidet. Fordelt på kr 
1.523.000 kr for sengepost og kreft og 1.335.000 kr på legevakt og legevaktsentral. 
 
Hitra og Frøya har en liten rabatt på legevakt (150.000 kr hver), fordi kommunene driver egen 
interkommunal legevakt deler av døgnet. Legevakt utgjør litt over 25 % av totalkostnad i SiO-
samarbeidet, og kommunens fordel er derfor relativt begrenset.  
 
Frøya kommune hadde en økning av bruk av SIO sengepost i 2016.  
2015: 50 opphold, 2016: 63 opphold. (Tall og statistikk hentet fra SIO årsmelding for 2016- denne 
ligger som referatsak til KST 22.06.17) 
 
Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i 
styringsmodellen for SIO. Styringsmodellen for SIO ble ikke ansett til å være hensiktsmessig. Utdrag 
fra saksframlegget til vertskommunenemd den 4.4.17:  
 
Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal 
styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å 
oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. Modellen 
gir svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres ikke i 
tilstrekkelig grad i budsjettprosessen til den enkelte kommune. Man har ikke lyktes med 
gjennomføringen av utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.  
 

Når det gjelder valg av styringsmodell for SIO og håndtering av øyeblikkelig hjelp vises til vedlegget i 

saken, styringsmodell SIO og organisering av legevakt og KAD-senger.  
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Melding om vedtak: Politisk fellesnemd anbefaler endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. Politisk fellesnemd anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift 

av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i 

Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal.  

 
Vertskommunen skriver i sitt oversendelsesbrev at det er ønskelig at kommunestyrene i SIO i løpet 
av mai 2017 tar stilling til prinsippene i organisering og styring av SIO, og om mulig samarbeid om 
felles drift av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom SIO og 
St.Olavs Hospital, Orkdal.  
 
Det er lagt opp til to-trinns behandling i kommunestyrene. Det bes om at kommunestyrene i sin 
første behandling tar stilling til det prinsipielle i saken og oversender vedtak og eventuelle innspill til 
Orkdal som vertskommune. Dersom kommunen slutter seg til prinsippene, vil 
vertskommunerådmann gå videre i prosessen og legge fram ny sak i Vertskommunenemda i SIO med 
forslag om nye vertskommuneavtaler. Disse må videre behandles i de respektive kommunestyrene.  
 
Drøfting 

 
En svakhet ved den gjennomførte felles utredningen for framtidig drift av øyeblikkelig hjelp og 
legevakt er at det ikke er utredet alternative løsninger. Sier en kommune nei til anbefalt løsning 
foreligger ingen realistiske fellesalternativer. Det som da står igjen er dagens løsning, så lenge denne 
videreføres. Hvis vertskommunen sier opp dette må det i hovedsak etableres egne tilbud på aktuelle 
tjenesteområder for den enkelte kommune. Det kan også stilles spørsmål ved likeverdigheten i 
framtidig drift. Utredningen synes også i noe omfang også å være styrt av et sterkt helseforetak. 
Imidlertid har kanskje hovedfokus fra kommunene vært kostnader og behov for mer effektiv drift. Så 
langt sier utredningen at det foreligger innsparingspotensial på kr 9,8 mill. med en antydning om at 
kommunal andel av dette vil utgjøre kr 4 mill. Frøya kommune ønsker også, ved evt. omlegging, å få 
vurdert kommunens kostnader til legevakt basert på den mindre bruken kommunen har sammen 
med Hitra. 
 
Det er beskrevet behov for ombygging i Orkdal sykehus for å få gjennomført forslag til ny 
driftsmodell. Det er midlertid i utredningen ikke klargjort hvordan denne investeringen skal dekkes, 
men det har vært uttalt fra enkelte at kommunene må ta sin del. Med et langsiktig driftsforhold, og 
med fordel i kostnader til daglig drift for St. Olav, bør sykehuset bære kostnadene med 
bygningsmessige tilpasninger. Det er sykehuset som vil ha fordel av oppgradering i kraft av 
bygningseier. 
 
Hvilke alternative løsninger finnes på mellomlang sikt for å fylle de lovpålagte oppgavene kommunene har 
for øyeblikkelig hjelp og legevakt? 

 
Lokale alternativer i øyregionen?  
 
Det kan være et alternativ å utvide legevaktsamarbeidet med Hitra kommune, også på natt. I tillegg 
må kommunen samarbeide om styrking av behandlingsfunksjonen/korttidstilbudet ved de respektive 
sykehjemmene og eventuelt bygge dette videre til et felles, interkommunalt tilbud. Rådmann har 
drøftet problemstillingen med Frøyalegene med foreløpig negativt resultat. De peker på at dette er å 
gå tilbake i tid, og at tjenesten blir svært sårbar. Og igjen at dette vil gjøre det vanskelig å rekruttere 
leger til regionen. Dette, sammen med en stor teknologisk utvikling og nye krav til utstyr for legevakt, 
gjør at det i dag ikke foreligger realistiske lokale interkommunale muligheter i øyregionen til å 
etablere tilbud slik som inngår i SiO-samarbeidet på øyeblikkelig hjelp og legevakt. Det er videre også 
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viktig å ha med seg at ett av Frøya kommune sine argument for å gå inn i en større legevaktordning 
var å søke å få mer stabil legedekning i kommunen over tid. Ved evaluering av denne måten å 
organisere legevakt fant en ingen store avvik hverken på faglig innhold og drift eller innbyggernes 
oppfatning av kvaliteten på tjenesten.  
 
Vurdering/ konklusjon 

 
Det foreligger pr i dag ikke realistiske alternativer til drift av legevakttjeneste i øyregionen. Uten lokal 
legevakt er det videre vanskelig å se at de samme kommunene kan etablere en fullverdig lokal 
øyeblikkelig hjelp avdeling. En lokal enhet for øyeblikkelig hjelp ville sannsynligvis kunne drives 
rimeligere enn alternativet i SiO eller St. Olav. Legevakt ville det sannsynligvis være lite å hente 
økonomisk, totalt sett i en løsning for øyregionen. Vesentlig her er kostnader kommunene ville få for 
å kjøpe inn og drifte forsvarlig teknisk utstyr, samt kostnader på hjelpepersonellsida. 
 
Frøya kommune har deltatt i SiO-samarbeidet siden oppstart og kommunen har vært relativt fornøyd 
med driften av felles legevakt og KAD-senger /kreftprosjekt, med noen «unntak»: Kommunen har 
hatt relativt dyr legevaktsordning, og en har sett økte kostnader over tid. Noe av dette skyldes nye og 
strengere krav til kvalitet og dokumentasjon. Noe skyldes økte kostnadskrav fra St. Olav Hospital for 
støttefunksjoner til legevaktsordninga. Likevel mener kommunen at Kvaliteten på legevakten 
oppfattes som god og det er arbeidet godt med oppfølging av den nye akuttforskriften som stiller 
store krav til kommunene når det gjelder legevakttjenesten.  
 
Det vurderes derfor uaktuelt på nåværende tidspunkt å gå tilbake til egen legevakt for Frøya 
kommune 24t/døgn hele uken både på grunn av kravene i den nye akuttforskriften og 
vaktbelastningen det medfører for legene.  
 
Frøya kommune har hatt et relativt begrenset bruk av sengeposten og av den grunn gir dette høy 
kostnad pr. liggedøgn. På tross av begrenset bruk av sengeposten vurderes allikevel at Frøya 
kommune heller ikke er moden for å gå ut av samarbeidet med KAD-senger i denne omgang. Det blir 
viktig å følge utviklingen i bruken av sengeposten opp mot egne ressurser. En kan blant annet tenke 
seg at teknologiske løsninger i framtiden bidra til oppfølging uten fysisk tilstedeværelse av lege 24 
timer i døgnet. I kommunens nye helsehus bør en allerede nå planlegge for slike muligheter. 
 
Frøya kommune ønsker å bruke SIO som en utviklingsplattform. Viktige oppgaver som kommunene 
har ansvar for kunne med fordel vært samlet i større fagmiljø med spesialisert kompetanse i nærhet 
av legevakt og sengepost. Det er god erfaring i den felles satsingen SIO-kommunene har på 
utviklingsressurs innenfor kreftomsorg. Andre oppgaver kan være øyeblikkelig hjelp til pasienter med 
psykisk helse- og rusproblematikk som kommunene nå har ansvar for.  
 
Det er også stort behov for rekruttering i helse- og omsorgstjenesten, og som samlet region står vi 
sterkere ved etablering av f.eks desentralisert høyskoleutdanning. SIO-kommunene kan styrke 
Orkdalsregionen ved å være en samarbeidsenhet hvor utviklingsprosjekter prøves ut og eventuelt 
settes i permanent drift. Sammen kan vi legge til rette for forskning med nærhet til blant annet NTNU 
og Sintef.  
 
Både Fosen-regionen og Værnesregionen har med god erfaring satset på en del felles tjenester og 
utviklingsoppgaver i tillegg til legevakt og KAD-senger. Fosen Helse drives som et interkommunalt 
selskap. Den politiske styringen av Værnesregionen utøves av Regionrådet. Den administrative 
styringen utøves av Arbeidsutvalget hvor blant annet rådmennene i de samarbeidende kommuner er 
representanter.  
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Det kan være et bidrag i riktig retning dersom en ny styringsstruktur fører til at kommunene får et 
tettere eierforhold til utviklingsoppgaver i SIO. For å lykkes med videre utviklingsoppgaver blir det 
viktig å få avklart ambisjoner for SIO og aktuelle oppgaver / tjenester de respektive kommunene 
ønsker skal bli tatt vare på i dette samarbeidet. Det kan også vurderes om hvilke kommuner som kan 
være vertskommune for ulike oppgaver, dersom det er mest hensiktsmessig.  
 
Før Frøya kommune slutter seg til foreslått driftsmodell må det fremkomme en bedre avklaring på 
følgende: 
 

 Driftskostnader, herunder hensyntatt Frøya kommunes mindre bruk av felles legevakt 

 Investeringskostnader og hvem som skal koste dette 

 Styringsmodell som i størst mulig grad sidestiller kommunene og helseforetaket ved 
framtidig felles drift 

 
Uttalelser fra Den Norske Legeforening og Norsk sykepleierforbund i denne saken, samt tilsvar til 
sykepleierforbundet fra Orkdal kommune følger som vedlegg. 
 
Rådmannens tilråding i saken 

 
Frøya kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemnda om å endre styringsmodell 
for SIO ved at dagens folkevalgte nemnd utgår og det innføres administrativt 
vertskommunesamarbeid, forutsatt at det i en ny vertskommuneavtale blir enighet om klare 
drøftings- og samhandlingsrutiner mellom vertskommunen og deltakerkommunene. Endringene kan 
gjennomføres fra 01.01.2018, gitt at deltakerkommunene slutter seg til dette.  Kommunen har 
følgende tilleggs punkt: Det legges til grunn at St. Olav bærer investeringskostnadene ved evt. 
tilpasning av lokaler. Det legges videre til grunn at de skisserte, nødvendige bygningsmessige 
tilpasninger av lokalene ved Orkdal sykehus blir gjennomført i tråd med tilrådningen i utredningen. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

72/17 Formannskapet 16.05.2017 

58/17 Kommunestyret 01.06.2017 

82/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – SUNDE 

(LAKSEVEIEN) TRINN 1  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å endre takst- og rabattstrukturen for fv. 714 Stokkhaugen - Sunde 

trinn 1 i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i 

brev fra Statens vegvesen, sak 16/28476-81, datert 24.03.2017: 

- Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6 i punkt 4 i Statens 

vegvesens brev. Takstene foreslåes samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi. 

- Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

- Det innføres passeringstak på 40 passeringer for takstgruppe 1. 

- Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

- Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur snarest, senest innen 1. januar 2018. 

- Det gjennomføres en evaluering av de nye takstene etter ett års drift 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.06.2017 sak 58/17 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til kommunestyremøte 22.06.17. 

 

Enstemmig. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

 Saken utsettes til kommunestyremøte 22.06.17. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.05.2017 sak 72/17 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune støtter endring av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen - Sunde i tråd med 

Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i vedlagte saksframlegg 

fra Statens Vegvesen. 
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2. Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6, pkt 4 i   saksframlegget fra Statens 

vegvesen. Takstene foreslås samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi. 

3. Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

4. Det innføres passeringstak for 40 passeringer for takstgruppe 1. 

5. Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

6. Takstene legges om til ny takst- og rabattstruktur 1.juli 2017. 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Formannskapets behandling i møte 16.05.17: 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt at Aleksander Søreng. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev fra Staens Vegvesen 

Notat fra Vegamot 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til utsendt høringsdokument fra Statens Vegvesen, datert 24.03.17, vedr forslag til omlegging av 

takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen-Sunde(Lakseveien) trinn 1 i Sør Trøndelag. 

Gjennom behandlingen av prop. 1 S Tillegg 2/Innstilling 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet seg til 

Regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet 

legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt 

fram for Stortinget etter 06.11.15 er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er 

behandlet før dette tidspunktet betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske 

myndigheter. Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter. 

Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. Fv 

714 Stokkhaugen-Sunde er derfor ikke aktuell for omlegging av takst- og rabattsystemet. Statens vegvesen 

mener imidlertid at FV 714 Stokkhaugen-Sunde, Trinn 1 likevel bør omfattes av endringen, da en omlegging 

fra medio 2017 vil medføre at prosjektet kan dra nytte av effektiviseringsgevinstene ved en omlegging til en 

felles rabattstruktur på lik linje med de andre prosjektene i bomselskapet Vegamot AS i Midt-Norge.  

Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst- og rabattsystem som er 

i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem. Trinn 2 hadde lokalpolitisk behandling i STFK, Snillfjord, 

Hitra og Frøya våren 2016. 

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, er det også lagt 

til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. For å oppnå 

effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bomselskaper, mener Statens vegvesen det er av stor betydning 

at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet (Vegamot) har felles takst- og 

rabattstruktur. 

Trinn 1 Laksevegen vil for øvrig være ferdig i 2019, fem år tidligere en forutsatt. Innkreving av bompenger for 

Trinn 2 begynner i 2019. 
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Dagens takst- og rabattsystem for FV 714 Stokkhaugen-Sunde pr. 31.12.2016 er slik: 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

FV 714 Våvatnet(indre snitt) Kr. 54,00 Kr. 270,00 

Fv 714 Valslag (indre snitt) Kr. 70,00 Kr. 350,00 

 

Følgende rabatter og forskuddsbeløp er lagt til grunn i dagens ordning: 

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

30 % 2 000 kr 10 000 kr 

40 % 4 000 kr 20 000 kr 

50 % 6 000 kr 30 000 kr 

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: 

 Ev. tilleggsavtaler for å oppnå rabatter avvikles 

 Den generelle brikkerabatten økes fra 10 % til 20 % for takstgruppe 1 

 Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi insentiv til å bruke 

brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med rabatter overfor denne gruppe bort. 

 Det er videre lagt til grunn at ingen grupe og/eller bransje skal komem vesentlig dårligere ut enn i 

dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig passeringstak og timeregel benyttes for å 

motvirke ulemper en del trafikanter kan opplever når lokale avtaler avvikles. 

 For nye prosjekter settes takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. For å sikre at ingen 

grupe/bransjer kommer vesentlig dårligere ut enn i dagens system kan dette prinsippet avvikes for 

igangsatte prosjekter i takstgruppe 1. 

 

De nye takstene for FV 714 Stokkhaugen-Sunde vil bli: 

  Valslag Våvatnet 

Takstgruppe 

1 

Kr.    

66,00 

Kr.   

51,00 

Takstgruppe 

2 

Kr   

244,00 

Kr. 

192,00 

 

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem: 

    Valslag Våvatnet Totalt 

Inntekt 2016 Takstgruppe Kr. Kr. Kr. 
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1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

24 578 209 

Kr. 

11 900 314 

Kr.   

36 478 52 

22 404 672 

Kr. 

11 248 656 

Kr.   

33 653 523 

46 982 881 

Kr. 

23 148 970 

Kr.        70 131 

851 

Inntekt etter 

nytt takst- 

og 

rabattsystem 

Takstgruppe 

1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

Kr. 

24 661 732 

Kr. 

12 169 012 

Kr.    

36 830 744 

Kr. 

22 681 720 

Kr. 

11 639 808 

Kr.   

34 321 528 

Kr. 

47 343 970 

Kr. 

23 808 820 

Kr.        71 152 

271 

 

 

Korrigert tabell: 

 

Kommentarer: 

 For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i ny situasjon.  

 Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag.  

 Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest passeringer. 

 For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har har 40 % eller 50 % rabatt komme dårligere ut i ny 

situasjon. Kundegruppen som er EasyGo-kunder og kundegruppene som betaler full pris vil komme 

vesentlig bedre ut enn i dag. 

 

 

Vurdering: 

 

Først og fremst vil rådmannen applaudere at nedbetalingen av Laksevegen, trinn 1, nedbetales 5 år før 

det som var utgangspunktet da bompengespørsmålet var opp til politisk behandling. Det er en 

gladmelding til oss alle, og da ikke minst næringslivet. Det betyr at når innkrevingen for Laksevegen, trinn 

2 tar til i 2019, så opphører omtrent samtidig innkrevingen for trinn 1.  
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Rådmannen ser at den gruppen som kommer dårligst ut når ny ordning innføres til sommeren, er de av 

oss i takstgruppe 1 som har kunnet innbetale et forskudd på 6000 kr.  Her vil merkostnadene inn til 

Orkanger samlet for begge passeringene bli på kr. 17,80 + 13,80 =  kr. 31.60. For de som har mer enn 40 

passeringer i løpet av en måned, vil dette tallet være lavere. 

For takstgruppe 2 vil de med 40 % og 50 % rabatt også komme dårligere ut med ny ordning. Her vil 

imidlertid de med EasyGo-brikke eller fullpris betale mindre med ny ordning. 

Rådmannen viser ellers til orientering i kommunestyret 22.juni der Marius Maske fra Vegamot vil 

orientere om ordningen og de konsekvenser den medfører. 

Det regionale bompengeselskapet Vegamot anbefaler fylkeskommunen og kommunene å vedta det nye 

opplegget. 

Rådmannen slutter seg til dette. 
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DOM I SØKSMÅL OG MOTSØKSMÅL - FRØYA KOMMUNE VS. DUSTIN AS  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 Frøya kommune tar Sør-Trøndelag tingretts dom av 24.05.17 i sak 16-146994-  

TVI-STRO til etterretning.  

 

 Dom pålydende kr 235 368 kr dekkes fra disposisjonsfond.  
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 100/17 

 

Vedtak: 

 Frøya kommune tar Sør-Trøndelag tingretts dom av 24.05.17 i sak 16-146994-  

TVI-STRO til etterretning.  

 

 Dom pålydende kr 235 368 kr dekkes fra disposisjonsfond.  
 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tar Sør-Trøndelag tingretts dom av 24.05.17 i sak 16-146994-  
TVI-STRO til etterretning.  

 

 Dom pålydende kr 235 368 kr dekkes fra disposisjonsfond.  
 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Sør-Trøndelag tingrett- dom i søksmål og motsøksmål 
Notat fra advokat Kristine Stockholm – kort oppsummering av saken 
 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder krav om betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til 
kontrakt. 
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Dustin Norway AS har vært i rettslige forhandlinger med Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hemne kommune, Hitra kommune, Klæbu kommune, Malvik 
kommune, Meldal kommune, Melhus kommune, Mitre Gauldal kommune, Orkdal kommune, 
Rennebu kommune, Rissa kommune, Røros kommune, Skaun kommune og Frøya kommune. 
Søksmålet mot Frøya var litt særskilt ift de andre kommunene. 
 
Dustin varslet overfor kommunene krav på til sammen kr. 6 151 792,-. Kravet var i sin helhet knyttet 
til leie ut over rammeavtalens varighet på mulitfunksjonsmaskiner (skrivere) 
 
Det sentrale spørsmål i saken var om hovedavtalens utløpsdato setter grensen for når det kan foretas 
avrop, eller den angir når leieforholdene utløper. Dette beror på en tolkning av avtalen. 
Konkurransen var benevnt: «leie av multifunksjonsmaskiner for perioden 01.04.011 – 28.02.2015» 
 
Den 12. September 2016 fremmet Dustin Norway AS søksmål for Oslo tingrett mot Frøya kommune 
alene. Dette var begrunnet i at saken for Frøyas sin del var i en særstilling da store deler av 
avtalebeløpet var knyttet til utkjøp av tidligere avtale. Saken gjaldt for Frøyas sin del ellers krav om 
betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til kontrakt om leie av 
mulitifunksjonsmaskiner (skrivere).  
 
Frøya kommune ble saksøkt for 1.326 455 eks. mva. med tillegg av lovens forsinkelsesrente. Det ble 
også nedlagt påstand om betaling av motpartens sakskostnader.  
 
Den 4. November 2016 ble det på vegne av kommunene samlet, fremmet et motkrav og motsøksmål 
med krav om tilbakebetaling av for mye betalt leie. Det ble påstått at saken mot Frøya kommune 
måtte overføres til Sør-Trøndelag tingrett som var verneting i henhold til rammeavtalen.  
 
Den 2. Februar 2017 traff retten beslutning om at saken mot Frøya kommune ble overført til Sør-
Trøndelag tingrett slik at sakene kunne behandles samlet.  
 
Rett før hovedforhandlingen endret man påstanden for Frøya kommunes sin del (opprinnelig 
motkrav om betaling av 33.930 kr. eksl. mva). Dette fordi STFK endte opp med å konkludere at de 
kostnader som fulgte av support og lisenser knyttet til utskriftsfunksjonen allikevel ikke var dekt av 
leieprisen på maskinen.  
 
Frøya kommune hadde ved rammeavtalens start flere løpende leieforhold med tidligere leverandør. 
For å ivareta lojaliteten i rammeavtalen ble eksisterende avtaler avsluttet. 
 
Deler av det opprinnelige kravet mot Frøya fremmet for Oslo tingrett omhandlet kostnader knyttet til 
utkjøp av tidligere avtaler. Dette er i ettertid dokumentert at deler av Dustins krav etter utløp av 
rammeavtalen er knyttet til kostnader de har pådratt seg til utkjøp fra tidligere avtaler. Denne delen 
av kravet ble derfor akseptert av Frøya kommune. Det som da gjensto som bestridt av Dustins krav 
mot Frøya kommune var den delen av leiekostnaden etter avtaleutløp som omhandler ordinær leie 
(eks utkjøp) For perioden etter utløp av rammeavtalen. 
 
Frøya kommune fremmet krav om tilbakebetaling på til sammen kr 484 848,- i tilknytning til følgende 
forhold: 
 
→    Prisavvik, til sammen kr 235 368,-.                                                                                   
 
(Kravet var beregnet på bakgrunn av samme metodikk som for de øvrige saksøkerne). 
 
→    Påslag i leie for funksjonen Uniflow, kr 249 480,- 
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I avtalen med Frøya kommune var det i avtalesummen gjort et påslag på Kr 11.880,- pr mnd for 
«Uniflow (samme funksjon som Safecom). For de øvrige saksøkerne er krav knyttet til vederlag for 
denne funksjonen av prosessøkonomiske grunner ikke fremmet (jf prosesskriv FU s. 1061). 
Denne delen av kravet trekkes av prosessøkonomiske årsaker også for Frøya kommunes 
vedkommende. 
 
Dette fikk følgende betydning for påstand både i hoved- og motsøksmål: 
 

 I sluttinnlegget var det nedlagt påstand om tilbakebetaling med inntil 
kr. 33.930,- eks mva. Kravet ble frafalt. 

 

 I motsøksmålet ble påstanden følgende: «Frøya kommune plikter å betale Dustin kr. 215 
550,- eks mva.» 

 
Frøya kommune kunne altså akseptere å betale 450 918,00 kr. i forbindelse med utkjøp av maskiner 
(ut av de 1 319 135,- som var det endelig krav fra Dustin). Frøya kommunes krav mot Dustin var 
dermed på 235 368,00 (for prisavvik) og det dekket derfor ikke den delen av utkjøpskostnaden som 
gjensto når rammeavtalen utløp.  
 
Det ble avsagt dom den 24.05.2017 hvor kommunene fikk fullt medhold i krav om tilbakebetaling av 
for mye betalt leie, og påstanden om at Dustin ikke hadde krav på leie etter rammeavtalens utløp. 
Kommunene ble også tilkjent fulle saksomkostninger.  
 
Frøya kommune spesielt: 
  
Dustin hadde som nevnt fremmet et eget søksmål mot Frøya kommune for Oslo tingrett. Saken ble 
etter kommunens anmodning forent med søksmålet fra de andre rammeavtalepartene. I saken før 
ble det akseptert å betale for dokumenterte kostnader Dustin hadde hatt i fm utkjøp fra tidligere 
rammeavtalepart. For perioden etter rammeavtalens utløp utgjør dette kr 450 918,- . Konsekvensene 
av dette er at kravene samlet sett blir i Dustins favør. Av dommens premisser fremgår at Frøya har 
krav på tilbakebetaling av for mye betalt leie med til sammen kr. 235 000,-. Netto beløp etter 
motregning er kr 235 368,- som Frøya er dømt til å betale til Dustin (dette i tråd med vår påstand). 
  
Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger for den delen av saken som omhandler Frøya 
kommune. 
  
Vurdering/ økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunens har i denne saken fått medhold på alle punkt, og kommunens advokat betegner derfor 
dette et godt resultat for kommunens del. Kommunen er dømt til å betale kr 235 368, noe som var i 
tråd med kommunens påstand. 
 
Rådmann innstiller derfor på å betale denne boten pålydende kr 235 368 fra disposisjonsfond. 
Rådmann anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår.  
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 
Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter dette vedtak er på  
kr 8.720 298,00 
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109/17 Formannskapet 15.06.2017 
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BUDSJETTRUNDSKRIVET FOR 2018  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret tar «Budsjettrundskrivet for 2018» til orientering. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 109/17 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Budsjettrundskrivet for 2018» til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Budsjettrundskrivet for 2018» til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Budsjettrundskrivet for 2018 – Vil bli ettersendt 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Innholdet i budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for rådmannens arbeid med årsbudsjettet 2018 og 

økonomiplan 2019 – 2021. Dette betyr at også virksomhetenes budsjettarbeid-/forslag må være i samsvar med 

dette grunnlaget 

 

I dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og kommuneproposisjonen 2018 

til grunn og de momenter som er kommet i tillegget i løpet av 2017. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

110/17 Formannskapet 15.06.2017 

85/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2017  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Tertialrapport for 1.terital 2017 tas til orientering 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 110/17 

 

Vedtak: 

Tertialrapport for 1.terital 2017 tas til orientering 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.17: 

 

Avkastningsrapport ble omdelt i møte. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapport for 1.terital 2017 tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

Tertialrapport, 1.tertial 2017 

Avkastningsrapport Grieg Investor 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Tertialrapporten for 1.termin 2017 viser et positivt resultat på 5,5 millioner kroner i forhold til budsjettet. 

 

Sykefraværet for 1.tertial 2017 er på 9,4% for Frøya kommune. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 2017, og bedt dem 

kommentere vesentlige avvik i sine regnskap. 

 

Totalt har Frøya kommune et stort mindreforbruk på 5,5 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette skyldes i hovedsak 

litt større skatteinngang enn forventet på 3,8 millioner og merinntekt på rammeområdet rådmann som tidlig 

innsats som pr 1.terial ikke er fordelt på virksomhetene. 

 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er rammeområdet rådmann og 

helse innenfor sine rammer.  Teknisk, oppvekst og kultur og næring har et merforbruk på rammenivået. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

86/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

RESSURS - OG ØKONOMISK OVERSIKT FOR RAMMEOMRÅDE OPPVEKST - VÅR 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar vedlagte orientering om ressursbehov og økonomisk oversikt for 

rammeområdet oppvekst til orientering. 
 

 

Vedlegg: 2 

 

1. Notat   2. Sammenstilling 
 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2017- 15. des16, bes rådmann vurdere behovet om rammene for 

oppvekstsektoren er tilstrekkelige for skoleåret 2017/2018 og rapportere dette til kommunestyret inne 

30.05.2017.  

 

Dette er et tilsvar på denne bestillingen. Rådmann beklager at rapporten kommer en måned forsinket.  

 

Som grunnlag for denne vurderingen er driften per 1. tertial og budsjettet for 2017 for rammeområdet 

lagt til grunn. Rammeområdet har et budsjett for 2017 på 71,8 millioner kr. Sektoren omfatter 

grunnskole med SFO, barnehage og kulturskolen.  

 
Vurdering: 

 

Rådmann ser det som nødvendig med en fortsatt stram ressursstyring av rammeområdet. Aktiviteten 1. 

tertial speiler aktiviteten som startet 1. august 2016. Rådmann er bekymret for det høye sykefraværet på 

noen av enhetene (ref. vedlegg) Det vil være nødvendig å samarbeide med de enkelte virksomhetslederne 

for å finne årsaken, og iverksette tiltak for å redusere sykefraværet.  

 

Skoleåret 2017/2018 planlegges og gjennomføres innenfor de rammer som er gitt av 

kommunestyret. 

 

Det er ikke behov for innstramminger, men noen virksomheter har et vesentlig mindreforbruk, mens 

andre har et merforbruk. Rådmann vil i budsjettprosessen 2018 vurdere om det er nødvendig å gjøre en 

omfordeling av ressurser mellom virksomhetene. 
 



Saknr: 87/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

22.06.2017 

Arkivsaksnr: 

16/2984 

Sak nr: 

87/17 

Saksbehandler: 

Stian Aspaas Haugen 

Arkivkode: 

PLAN 1620201605 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

26/17 Hovedutvalg for forvaltning 16.03.2017 

53/17 Hovedutvalg for forvaltning 13.06.2017 

87/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

BREMNESTUVA HØYDEBASSENG - DETALJREGULERINGSPLAN  

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Bremnestuva Høydebasseng, som vist på plankart datert 06.01.2017, med 

planbestemmelser datert 06.06.2017 og planbeskrivelse datert 06.06.2017. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2017 sak 53/17 

 

Vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Bremnestuva Høydebasseng, som vist på plankart datert 06.01.2017, med 

planbestemmelser datert 06.06.2017 og planbeskrivelse datert 06.06.2017. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.03.2017 sak 26/17 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Bremnestuva ut til høring og offentlig ettersyn, 

med bestemmelser og plankart datert 06.01.17 og planbeskrivelse datert 09.02.17, i seks uker. Vedtaket fattes i 

medhold av pbl. §§ 5- 2 og 12-10. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Bremnestuva Høydebasseng, som vist på plankart datert 06.01.2017, med 

planbestemmelser datert 06.06.2017 og planbeskrivelse datert 06.06.2017. 

 

Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 06.06.17 

2. Planbestemmelser, datert 06.06.17 

3. Plankart, datert 06.01.17 

4. ROS- analyse, datert 02.02.17 
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5. Skisse-/forprosjektet, høydebasseng Bremnestuva, datert 23.09.16 

6. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 20.03.17 

7. Høringsuttalelse Statens vegvesen, datert 15.05.17 

8. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 03.04.17 

9. Høringsuttalelse Mattilsynet, datert 28.04.17 

10. Høringsuttalelse Eldreråd og Brukerråd, datert 10.04.17 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Planbeskrivelse, datert 09.02.17 

2. Planbestemmelser, datert 06.01.17 

3. Plankart, datert 06.01.17 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning: 

On arkitekter og ingeniører AS har på vegne av tiltakshaver Frøya kommune utarbeidet planforslag for 

Bremnestuva høydebasseng. 

 

Hensikt med reguleringsplanen skal tilrettelegge for bygging av nytt høydebasseng på Bremnestuva. Det nye 

bassenget som består av to basseng med et samlet volum på 5320 m3 skal erstattes dagens anlegg som består av 

to basseng med et samlet volum på 700 m3. 

Siden Bremnestuva (toppen) er en attraktiv turmål/utkikkspunkt er det også ønske om å tilrettelegge bedre for 

dette. Det planlegges derfor anlagt en liten parkeringsplass på toppen, samt utsetting av benker, bord etc. 

 

Område med høydebasseng og vei er i dag sikret gjennom plan, og man ønsker med fremlagte detaljregulering 

å sikre område juridisk forankring og forutsigbarhet i framtidig planlegging og utbygging.  

 

Vurdering: 

 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

Planområdet er på ca. 6,5 dekar. Området vil i all hovedsak bli regulert til byggeområde vannforsyningsanlegg. 

I tillegg inngår eksisterende adkomstvei og areal for utvidelse/oppgradering av veien i planområdet. 

Området er i kommuneplanens arealdel vedtatt avsatt til arealformålet LNF. Planforslaget er dermed ikke i tråd 

med overordnet plan. Planområdet inneholder i hovedsak eksiterende bebyggelse og infrastruktur. Det legges i 

hovedsak opp til få nye inngrep i planområdet, foruten området for høydebassenget, mulig parkeringsplass og 

utvidelse av vei. Det er gjort vurdering med tanke på konsekvensutredning, dette er nærmere beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Beskrivelse av plan: 

Bebyggelse og anlegg: 

Område på Bremnestuva er avsatt til Vannforsyningsanlegg. Det er lagt til rette for en utbygging på maks 10 

meter gesimshøyde og hvert basseng kan ha et volum på 4000 m3. Det er lagt føringer for hvordan bygget skal 

utformes og hvilken materialbruk som skal brukes gjennom rapport datert 23.09.2016. «Skisse-/forprosjektet, 

høydebasseng Bremnestuva». Område rundt høydebasseng tillates inngjerdet grunnet sikkerhetshensyn. Øvrig 

område skal opparbeides slik at det kan brukes som tur- og rekreasjonsområde. Det tillates opparbeidet 

parkeringsplass i nordvestre del av område for å sikre allmenheten tilgang.  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Det er innregulert adkomstvei fra hovedvei opp til høydebasseng. Sammen med avkjørsel fra hovedvei så er 

denne tenkt oppgradert til en bredde på 5 meter, inkludert kurver og nødvendig areal til skjæring og fylling. 

Det er også tenkt anlagt møteplasser langs med vei. Dette vil medføre noen terrenginngrep opp gjennom 

veitraseen. På tomta til høydebassenget skal det opparbeides adkomst inn til bassenget og nødvendig 

oppstillings- og manøvreringsareal for drift av anlegget. 

 

Landbruks- natur og friluftsområder samt reindrift: 

Øvrige områder som ikke inngår under bebyggelse og anlegg eller vei er avsatt til LNF. Detter er for å sikre 

beiteinteressene i område og i minst mulig grad åpne for ny inngrep foruten de eksisterende i område.  
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Virkninger av plan: 

I forbindelse med melding av planoppstart har rådmannen vurdert at planen ikke faller innenfor forskrift om 

konsekvensutredning. 

 

Planområde er i hovedsak en sikring av eksisterende forhold tilknyttet dagens eksisterende høydebasseng. I 

forbindelse med utvidelsen av Bremnestuva høyde basseng har det vært nødvendig og sikre område med tanke 

på framtidig utbygging gjennom plan.  

 

Bremnestuva ligger høyt (74 m.o.h) i forhold til øvrig topografi på Frøya. Dette vil medføre at nytt og større 

høydebasseng vil kunne være godt synlig. Nytt høydebasseng er allikevel ikke vurdert til å vesentlig endre 

dagens forhold, da det allerede er et høydebasseng og et telekomunikasjonsanlegg her fra før. Det skal også 

vektlegges bruk av materialer og farger som er godt tilpasset terrenget og vegetasjonen rundt. Utvides av 

dagens vei vil kunne medføre noen ytterligere inngrep. Det vil være noe økt støy og trafikk under anleggsfasen. 

 

Siden Bremnestuva (toppen) er et attraktivt turmål/utkikkspunkt, så ønsker man gjennom plan å tilrettelegge 

bedre for dette. Det planlegges derfor anlagt en liten parkeringsplass på toppen, samt utsetting av benker, bord 

for å fremme området som sosial møteplass og tilrettelegge for friluftsliv. 

 

 

Merknader etter andre gangshøring og offentlig ettersyn og begrenset høring: 

Offentlig myndighet og private høringsinnspill Tiltak i plan 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 

Planforslaget synes ikke å komme i konflikt med 

allmenne friluftsinteresser. Fylkeskommunen har nå 

gjennomført varslete befaring av planområdet. Det 

ble ikke observert automatisk fredete eller andre 

verneverdige kulturminner som planen vil komme i 

konflikt med. Sør-Trøndelag fylkeskommune har 

ikke andre merknader til planforslaget 

  

-Ok, ingen merknader. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Det er positivt at det er fokusert på å ivareta og legge 

til rette for friluftslivet i området. Vi forutsetter at 

kommunen rådfører seg med 

Mattilsynet i denne saken og at deres retningslinjer 

og anbefalinger blir hensyntatt i arbeid med planen. 

Fylkesmannen fremmer ingen vilkår for 

egengodkjenning til reguleringsplanen 

  

-Mattilsynet har vært høringspart (se høringsuttalelse 

vedlagt) og har ingen merknader til planforslaget. 

Ellers ingen merknader. 

Statens vegvesen:  

Beklager sen tilbakemelding, men har ingen 

merknader.   

  

-Ok, ingen merknader. 

Mattilsynet: 

Så langt vi kan se av reguleringsplanforslaget, og for 

øvrig kjenner til, har tiltaket ingen vesentlig 

arealmessig betydning for områder som faller inn 

under Mattilsynets ansvarsområder. Ut fra dette har 

Mattilsynet ingen merknader til 

reguleringsplanforslaget. 

  

-Ok, ingen merknader. Det bemerkes at Mattilsynet 

har vært i kontakt med VA- sjef angående drift og 

planlegging av høydebasseng.  

Eldreråd og Brukerråd: 

Ingen merknader, men Eldrerådet og Brukerrådet vil 

presisere at hensynet til universell utforming må 

ivaretas når det gjelder uteområde for 

besøkende/turgåere. 

  

-Rådmannen mener at hensynet til universell 

utforming for ute- og friluftslivet i området er godt 

ivaretatt gjennom planforslaget. Presisert gjennom § 

2.1.e.  
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Endringer i plan: 

 § 2.1.b: Høydebasseng tillates oppført med en høyde på maks 10 meter og hvert basseng kan ha et 

volum inntil 4000 m3. 

 § 2.1.c: Materialbruk og utforming skal i hovedsak følge slik det er skissert i rapport datert 

23.09.2016. «Skisse-/forprosjektet, høydebasseng Bremnestuva». Det skal vektlegges bruk av 

materialer og farger som er godt tilpasset terrenget, og vegetasjonen i område. 

 § 2.1.e: Prinsippet bak universell utforming skal legges til grunn ved tilrettelegging av 

uteområdene. 

 

Vurdering: 

Planforslaget inneholder i hovedsak eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil slik rådmannen vurderer 

det ikke medføre nye store inngrep i planområdet. Konsekvenser av tiltaket vurderes som små i forhold til 

gevinsten samfunnet og næringsliv får ved sikret framtidig vannforsyning i kommunen. Det er gjort tiltak og 

vurderinger av materialer og farger som er godt tilpasset terrenget og vegetasjonen rundt i prosjekteringen.  

 

Det har vært viktig gjennom planarbeidet å sike allmenheten tilgang til området så langt det lar seg gjøre. Det 

er fokusert på å tilrettelegge og ivareta friluftslivet, slik at høydebassenget kan være et supplement for turlivet i 

kommunen. 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Bremnestuva Høydebasseng, som vist på plankart datert 06.01.2017, med 

planbestemmelser datert 06.06.2017 og planbeskrivelse datert 06.06.2017. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Planområde ligger i et område avsatt til LNF i kommeplanens areadel.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planforslag vil medføre drifts og vedlikeholdskostnader over tid. Bygging av høydebasseng vil være 

engangsinvestering. 

 



Saknr: 88/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

22.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1640 

Sak nr: 

88/17 
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Sigrid Hanssen 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/17 Formannskapet 15.06.2017 

88/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

UTBYGGING AV HOLAHAUAN BOLIGOMRÅDE PÅ KVERVA  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Formannskapet ber om at saken settes på sakslisten til KST. 

Rådmannen fremskaffer dokumentasjon på at forhandlinger om pris er gjennomført, og at forhandlinger 

er avsluttet fra begge parter. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 105/17 

 

Vedtak: 

Formannskapet ber om at saken settes på sakslisten til KST. 

Rådmannen fremskaffer dokumentasjon på at forhandlinger om pris er gjennomført, og at forhandlinger er 

avsluttet fra begge parter. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.17: 

 

Rep. Kristin Reppe Storø ba om vurdering av sin habilitet da hun er medeier et boligfeldt bare 3km unna og ser 

seg som konkurrent. 

Rep. Kristin Reppe Storø ble enstemmig vedtatt inhabil. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av H, V og Frp: 

 

Saken utsettes inntil Frøya kommune har gjort ferdig forhandlingene vedrørende erverv av grunn med 

grunneierne. 

 

Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av Ap. 

 

Følgende forlag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Formannskapet ber om at saken settes på sakslisten til KST. 

Rådmannen fremskaffer dokumentasjon på at forhandlinger om pris er gjennomført, og at forhandlinger er 

avsluttet fra begge parter. 

 

Enstemmig. 

 

Rådmanns forslag til vedtak: 
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1. Frøya kommunestyre vedtar å avslutte forhandlinger om grunnerverv for nødvendig tomtekjøp til 

utbygging av boligfeltet Holahauan på Kverva/Nordskag. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å ikke gjennomføre detaljprosjektering fram til anbudsdokumenter. 

3. Frøya kommunestyre vedtar å ikke bygge ut boligfeltet Holahauan på Kverva/Nordskag 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å avslutte forhandlinger om grunnerverv for nødvendig tomtekjøp 

til utbygging av boligfeltet Holahauan på Kverva/Nordskag. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å ikke gjennomføre detaljprosjektering fram til anbudsdokumenter. 

3. Frøya kommunestyre vedtar å ikke bygge ut boligfeltet Holahauan på Kverva/Nordskag 
 

 

Vedlegg: 

 

Holahauan – forprosjekt datert 20.05.2014 

Holahauan - reguleringsplan og kart over eiendommer 

Orienteringsbrev til grunneiere - avklaring vedrørende salg 

Vedtak fra FSK 03.06.14 sak 14/629 – vedrørende forhandling av nødvendig tomteareal 

FSK 22.03.17 Sak 17/675 med protokoll 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med kostnadsoverslag for 

utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. Det vises også til likelydende brev tilskrevet 

grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser for området. 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt på Kverva ble egnengodkjent i 2009. Feltet omfatter 17 nye 

boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa. Det er utarbeidet ett forprosjekt for utbygging av 

infrastruktur for feltet. 

Det har vært annonsert og forespurt interesse for området i 2016 og det ble avklart å inngå 

forhandlinger med grunneiere etter at interessen for området passerte seks konkrete forespørsler 

for kjøp av tomt i området. Møte med grunneiere og forhandlinger om pris for området startet 

høsten 2016. Kommunen har forhandlet med bakgrunn i prisestimat i brev til grunneiere og kalkyle i 

forprosjekt. Siste tilbud fra kommunen er på kr 45,- pr m2. Prisforventning fra grunneiere er på kr 

100,- pr m2. Det opplyses om at grunneier på gnr 16 bnr 9 ikke er interessert i å delta i utbyggingen, 

dette gjør at tomt nr. 16 og 17 utgår i prosjektet og vi sitter igjen med 15 tomter i boligfeltet. 

Videre har det, med bakgrunn i tilbakemelding om utvidet fullmakt i FSK 22.03.17 vært forhandlet 

videre om grunnerverv for nødvendig tomteareal til utbygging av boligfeltet. Forhandlingene er 

avsluttet og prisnivået for grunnerverv ble betydelig høyere enn forespeilet i opprinnelig prosjekt – 

dette utgjør en dobling av opprinnelig pris.  Opprinnelig tomtepris var estimert til kr 450 000,-  

Dagens prisnivå ligger på kr 560 000,- kr pr tomt. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) og utgjør 

også en prisøkning på tomtene.  
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Av 7 interesserte tomtekjøpere sier nå 3 at de ikke vil kjøpe, 2 vil kjøpe og 2 er ikke tilgjengelig for 

tilbakemelding. 

 

 

Vurdering: 

 

Forprosjektet tar utgangspunkt i en entreprenørkostnad på kr 5 873 925,- for utbygging av boligfeltet. 

For å etablere boligfeltet må det også utvikles infrastruktur inn til området, vann, avløp og veg må på 

plass og dette utgjør til sammen en kostnad på kr 2 600 900,- Til sammen utgjør hele utbyggingen en 

total kostnad på kr 8 474 825,- eks mva. i 2014 kroner. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) 

Grunnerverv 

Ser vi på grunnerverv på gnr 16/10 og 15/6 utgjør dette til sammen 34000 m2. For å unngå å kjøpe 

mer areal enn nødvendig foreslås ett grunnerverv oppad begrenset til 28000 m2, som helt nødvendig 

areal for utbyggingen. En beregning viser da at grunnerverv vil beløpe seg til kr 75,- pr m2 x 28000 

m2 som blir sum kr 2 100 000,- Fordelt på 15 boligtomter utgjør dette kr 140 000,- pr tomt. 

Kommunens selvkost pr tomt 

Ser vi isolert sett på entreprenørkostnaden i forprosjektet er det på kr 5 873 925,- (kr 6 343 839,- 

omregnet med 1,08 for 2017). Tall i beregningen med parentes gjelder 2017, tall uten parentes 

gjelder prisnivå med utgangspunkt i 2014 med grunnerverv til 37, - kr pr m2. 

Fordeler vi dette på 15 tomter blir dette kr 391 595,- (kr 422 922,-) Summerer vi dette sammen med 

grunnerverv blir dette til sammen kr 460 661,- (kr 562 922,-) pr tomt i kommunens selvkost. Tar vi 

med kostnader beregnet for nødvendig infrastruktur til boligfeltet utgjør dette kr 2 600 900,- (kr 2 

808 972,-) fordelt på 15 tomter som gir kr 173 394,- (kr 187 265,-) pr tomt i tillegg. 

Markedsmessig vurdering 

Kommunen selger boligtomter i Sistranda sentrum for kr 450 – 500 000,- pr tomt. Det er markedsført 

ett prisnivå rundt kr 450 000,- pr tomt for boligfeltet på Holahauan, og det der med bakgrunn i dette 

prisnivået vi har fått henvendelser på området. Henvendelsene kommer som en stor del fra folk som 

jobber lokalt på Kverva/Nordskaget og som ønsker å etablere seg pga. av nærhet til arbeidsplassen. 

Det antas at det ikke er stor markedsmessig vilje til å betale noe vesentlig ut over prisantydning for 

området, og flere av de som var potensielle kjøpere har nå trukket seg fra prosjektet. Med bakgrunn i 

dette anbefales det ikke å realisere utbygging av området.  

Det kan også nevnes at det innenfor 2-3 km i samme området ligger boligtomter til salgs for kr 

420 000,- pr tomt.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

33/17 Hovedutvalg for forvaltning 16.03.2017 

54/17 Hovedutvalg for forvaltning 13.06.2017 

89/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

REGULERINGSPLAN FOR FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER  

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 13.06.2017 sak 54/17 

 

Vedtak: 

1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter, som vist på plankart datert 23.05.17 og 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.05.17. 

2. Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter gnr/bnr 21/212 m. fler (planid: 1620201106) 

vedtatt 25.01.12, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, blir i sin 

helhet blir erstattet av ny detaljregulering for Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter 

(planid: 1620201701). 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings behandling i møte: 

 

Terje Grytvik ba om vurdering av sin habilitet da han er ansatt i Bremnesgruppen. 

Terje Grytvik ble enstemmig vurdert habil. 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.03.2017 sak 33/17 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter med 

planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 13.03.17 ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, i 

medhold av pbl. §§ 5-2 og 12-10. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12, vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne 

reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter, som vist på plankart datert 23.05.17 og 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.05.17. 

2. Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter gnr/bnr 21/212 m. fler (planid: 1620201106) 

vedtatt 25.01.12, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, blir i sin 

helhet blir erstattet av ny detaljregulering for Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter 

(planid: 1620201701). 
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Vedlegg: 

 

1. Planbeskrivelse, datert 18.05.17 

2. Planbestemmelser, datert 18.05.17 

3. Plankart, datert 23.05.17 

4. ROS- analyse, datert 13.03.17 

5. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag og NVE, datert 04.05.17 

6. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 24.03.17 

7. Høringsuttalelse Kystverket, datert 29.03.17 

8. Høringsuttalelse NTNU- vitenskapsmuseet, datert 21.03.17 

9. Høringsuttalelse Statens vegvesen, datert 15.05.17 

10. Høringsuttalelse Bremnesgruppen, datert 20.04.17 

11. Høringsuttalelse Eldreråd og Brukerråd, datert 10.04.17 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

1. Planbeskrivelse, datert 13.03.17 

2. Planbestemmelser, datert 13.03.17 

3. Plankart, datert 13.03.17 

4. ROS- analyse, datert 13.03.17 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Innledning: 

Norconsult har på vegne av tiltakshaver Sør- Trøndelag Fylkeskommune utarbeidet planforslag for Frøya 

kultur- og kompetansesenter. Komplett planforslag ble overlevert Frøya kommune den 23.05.17. 

Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den vedlagte planbeskrivelsen.  

 

Hensikt med plan er å tilrettelegge for undervisning i fiskerivirksomhet ved at det opparbeides moloer og 

flytekaianlegg i sjø for fartøyer benyttet i undervisningen av elever på Frøya Videregående skoles linje for 

fiskeri og havbruk. Det er behov for å knytte skolebåten Fru Inger nærmere undervisningsstedet og få 

tilrettelagt bedre fasiliteter og kaiforhold. Nytt anlegg vil også være konstruert med tanke på universell 

utforming ved tilrettelegging for blant annet rullestolbrukere. Videre er det også planlagt NTNU sitt 

forskningsfartøy Gunnerus vil kunne benytte område og det er tenkt anleggelse av flytebryggeanlegg tilrettelagt 

som gjesteplasser for småbåter. 

 

Planforslaget har også som hensikt å klargjøre en del bebyggelse og anlegg som er oppført, og man har angitt 

Sistien gjennom planområde, med nødvendige tekniske løsninger og fellesområder.  

 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

 

Selve planområdet er på ca. 49 dekar, noe som innebærer en utvidelse av dagens planområde på ca. 17 dekar. 

 

Planområde består i hovedsak av dagens reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter 

(planid.1620201106), noe overlapping av Blått kompetansesenter (planid.1620201410) i sjø, og noe uregulert 

sjøareal helt i øst. Nytt planforslag vil erstatte dagens reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter 

(planid.1620201106) i sin helhet. Nytt planforslag stadfester i all hovedsak eksisterende bebyggelse på land, 

men åpner for utvidelse og en annen type bebyggelse ute i sjø, sammenlignet med gjeldende reguleringsplan. 

Det er tidligere i arkivsak 14/272 gitt dispensasjon til anleggelse av kaianlegg åtte meter utenfor planområde og 

bygging av Midtsiholmen uten fri gjennomstrømning av vann. 

 

Planforslaget følger i hovedtrekk opp de bestemmelser og retningslinjer satt i kommunedelplan for Sistranda. 

Det er særlig lagt vekt på Sistien og tilgjenlighet for allmenheten i strandsonen.  

 

Formannskapet gjorde i møte den 21.04.15, sak: 68/15 vedtak om at det skal planlegges og tilrettelegges for 

flytebrygge med inntil 10 gjesteplasser ved Frøya videregående skole. Dette er nå ivaretatt gjennom 
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planforslaget, og det er avsatt område for småbåthavn på 1,9 daa. Planforslaget tar ikke stilling til blant annet 

drift, opparbeiding og eierskap til småbåthavnen. Eventuelle økonomiske konsekvenser er derfor ikke vurdert.  

 

Kommunestyret gjorde i møte den 01.06.17, sak: 60/17 vedtak om at det skulle bevilges 3,35 millioner kroner 

til delfinansiering for utbygging av gjestehavn i forbindelse med Sør- Trøndelag Fylkeskommune sitt prosjekt 

for kai og molobygging ved Frøya kultur- og kompetansesenter. Det er avsatt område for småbåthavn i 

planforslaget.     

 

Beskrivelse av plan: 

Bebyggelse og anlegg: 

Område på land avsatt til offentlig og privat tjenesteyting åpner for en utnyttelse på maksimalt tillate BYA 

6340 m2. Regulerte område er på 11,4 daa. Parkering er inkludert inn i dette. Det er i plan ikke planlagt 

ytterligere utbygging på land innenfor område for offentlig og privat tjenesteyting, men planforslaget åpner for 

noe tilbygging innenfor planformålet. Planforslaget har i hovedsak fokusert på å sikre eksisterende bebyggelse.  

 

Område har tilgang på fortau og oversiktlig med trafikksikker tilkomst ned til planområde.  

Adkomst er allerede opparbeidet helt sør og nord i planområdet. I nord er adkomst sikret med avkjørsel ned til 

parkeringsareal for område. Det er fra parkeringsplass etablert gangadkomst ned til molo. Fra sør er det anlagt 

veiadkomst ned til etablerte sjøhus. Vei vil bli benyttet av Frøya videregående skole i tilknytning til deres 

aktivitet nede på moloområdet. For å sikre unødvendig kjøring og bruk av adkomstvei vil det bli aktuelt å sette 

opp veisperring eller regulere adkomst på annen måte. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Det er planlagt anlagt to moloanlegg ut i sjø. Nordre molo er planlagt frittliggende uten landadkomst. 

Hovedsakelig for å skjerme sjøområde fra vær og vind.  Det er tenkt at fritidsbåter kan bruke sundet mellom 

molo og land ved høyvann til inn og utseiling. Søndre molo anlegges med landtilgang mot dagens sjøhus. På 

molo opparbeides et tilleggsareal kalt Midtsiholmen tenkt som amfi for elever og utkikkspunkt. Kaianlegg 

etableres med flyteelement i betong og kaiplate. På kaiplate etableres det også kaiskur for skolen.  

 

Grønnstruktur: 

Sistien er detaljplanlagt gjennom planområde. Det er planlagt størst mulig organisk og naturlig trase for 

Sistien. Det er åpnet for fellestiltak og enkel tilrettelegging gjennom friområde. Område i sin helhet vil være et 

viktig tur- og rekreasjonsområde for hele Sistranda, og man ønsker legget til rette for et grøntområde av god 

kvalitet for alle alder og funksjonsgrupper.       

 

Virkninger av plan: 

I forbindelse med melding av planoppstart har rådmannen vurdert at planen ikke faller innenfor forskrift om 

konsekvensutredning. 

 

Planområde innebærer en utvidelse av planlagte utbygging i sjø. Dette vil være synlig særlig fra sjø, men 

rådmannen vurderer dert slik at det er en rekke andre byggverk på Sistranda som gjør at selve molo og 

kaiutbyggingen ikke vil merkbart skille seg ut. Område på Sistranda bærer preg av at det er gjort en rekke 

inngrep ned mot sjø i planområde, med blant annet sjøhus og Frøya kultur- og kompetansesenter. 

Moloutbygging vil også i stor grad tilsvare det som er gjort på Siholmen. 

 

Planforslaget medfører en del ikke reversible inngrep både i strandsonen og i sjø. Mudring vil for det meste 

innebære flytting av en del masser, særlig i nære strandsonen. Det vil også være behov for vedlikehold da det er 

fare for tilsig av masser inn i område som mudres. Fylling i form av molo og planlagte riggområde som senere 

skal brukes til fellesområde, vil være noe framtredende i landskapsbilde.  

 

I henhold til planområde og tiltakene her sine konsekvenser for klima og det ytre miljø, så er disse i stor grad 

ivaretatt gjennom planforslaget. Anleggsarbeid i område skal utføres når nærliggende oppdrettslokalitet ikke 

inneholder fisk og det har vært dialog med Fiskeridirektoratet angående påvirkning på gyteområde Erviksvaet, 

2 km nord for planområde. Avbøtende tiltak og eventuelle konsekvenser er nærmere forklart i planbeskrivelsen.  

 

Merknader etter andre gangshøring og offentlig ettersyn og begrenset høring: 

 

Offentlig myndighet og private Tiltak i plan 
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merknader/innsigelser 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag: 

Våre tidligere merknader er i hovedsak innarbeidet i 

planen.   

Viktig å sikre allmenhetens interesser for tilgang til 

sjø og spesielt etterbruk av riggområde for 

allmenheten. Savner vurdering av deponiområde. 

Dette kan tas i søknad etter forurensningsregelverket. 

  

  

Bruk av område for allmenheten er sikret gjennom 

plan, og har vært noe av intensjonen bak 

planforslaget. Resterende tas gjennom søknad søknad 

etter forurensningsregelverket. 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 

Ingen merknader. 

  

Ok, ingen merknader. 

Kystverket: 

Ingen merknader. 

  

Ok, ingen merknader. 

NTNU- Vitenskapsmuseet: 

Ingen merknader til planen utover å vise til 

meldeplikten. Anmoder om bestemmelse vedrørende 

funn av fredet materiale under vann. 

  

Ivaretatt i bestemmelse §3.2. 

NVE: 

Anbefaler at det tas inn bestemmelse om molotopp 

på kote +3,0. 

Anbefaler at det i plankartet tas inn byggegrense som 

medfører at det ikke etableres ny bebyggelse under 

kote +3,0. 

 

 

Slamanlegg kommer ikke fram av 

reguleringsplankart. 

 

Dersom slamanlegget har en plassering som 

medfører fare for oversvømmelse ved stormflo, må 

det i planbestemmelsene fastsettes krav som hindrer 

at anlegget ved stormflo påføres skade. 

Tas til etterretning. Ny bestemmelse §5.1 c. 

 

Vurderer at det er mer hensiktsmessig å lage 

bestemmelse for å hindre at ny bebyggelse kommer 

for lavt. Har laget ny bestemmelse §3.1 e. 

 

Tas til etterretning. Plankartet suppleres med 

hensynssone for kommunalteknisk anlegg. 

 

Tas ikke til følge. Anlegget er bygd for mange år 

siden i en sone med fare for stormflo.  

Slamanlegget er på sikt planlagt utfaset  

Bremnesgruppen: 

Mener at et nytt marinaanlegg er i strid med 

arealplan og kommunedelplan for Sistranda samt 

regionale/nasjonale føringer. Påpeker at anlegget 

ikke er forenelig med planer for strandsonen. 

  

 

Initiativet ved Frøya kultur- og kompetansesenter har 

helt åpenbart utbyggingspotensial, og vil meget 

sannsynlig åpne for et større anlegg på sikt. 

 

 

Gjør også oppmerksom på at Rabben Marina som er 

en del av Bremnesgruppen har inngått avtale med 

Frøya kommune om tilrettelegging av 12 

gjesteplasser i Rabben Marina. 

  

Om merknad kun er knyttet til selve småbåtplassene, 

så gjør Frøya kommune oppmerksom om at dette er i 

tråd med nasjonale retningslinjer, da inngrep i 

strandsonen nå samles.   

 

 

Videre inngrep har store begrensninger pga. størrelse 

og utstrekning på moloene. Videre utbygging vil 

medføre store inngrep og omfattende 

anleggsarbeider, og vurderes derfor som lite 

sannsynlig i framtiden. 

 

Angående gjesteplasser på Rabben marina vises det 

til Formannaskapsvedtak 21.04.15 i sak 68/15, hvor 

man ønsker gjesteplasser i tilknytning til Frøya 

kultur og kompetansesenter. Det vises også til sak 

60/17 i kommunestyret den 01.06.17 hvor det ble 

vedtatt at man ønsker å bevilge penger til 

opparbeidelse av gjestehavn for småbåter i 

tilknytning til Frøya kultur- og kompetansesenter. 

Opparbeidelse av gjesteplasser i område har vært en 

politisk målsetning siden 2015. 

Eldreråd og Brukerråd: 

Eldrerådet og Brukerrådet vil presisere at kravet til 

universell utforming må være oppfylt både når det 

gjelder bygningen, havneanlegg og uteområdet. 

  

Kravene og prinsippene omkring universell 

utforming skal følges opp gjennom byggesak og i § 

3.1.f. Det stilles høyere krav i områder tenkt for 
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offentlig tjenesteyting og fellesområder.  

Statens vegvesen region midt: 

Ingen merknader. Tilbakemelding muntlig og per e- 

post.  

  

Ok, ingen merknader 

Fiskeridirektoratet: 

Har ikke mottatt svar fra Fiskeridirektoratet. 

  

Ingen merknader. Man forholder seg til uttalelse gitt 

den 14.11.16 i forbindelse med varsel om oppstart av 

plan.  

 

 

Endringer i plan: 

Merknader er gjennomgått i samråd med forslagstiller og deres plankonsulent, rettinger er gjort at tiltakshaver. 

De fleste av rettingene innebærer en presisering av bestemmelser. For øvrig er det lagt inn krav til at 

bebyggelse og molo må ligge på minimum kote +3 NN2000.  

 

 § 3.1.e: All bebyggelse skal legges på kote +3,0 NN2000 eller høyere. 

 § 3.1.f: Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være universelt 

utformet slik det følger av bestemmelser i byggtekniskforskrift. 

 § 3.1.g: Friområde skal ha god arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering og materialbruk 

 § 3.1.h: Det skal legges vekt på bruk av bestandige materialer av høy kvalitet og robusthet. 

 § 3.1.i: Det skal etableres god belysning i områder for alminnelig ferdsel. 

 §3.2.a: Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner over eller 

under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og funnet skal meldes 

kulturminnemyndigheten i Sør-Trøndelag Fylke, NTNU Vitenskapsmuseet. 

 § 5.1.c: Moloer skal ha topp på minimum kote +3,0 NN2000. 

 § 6.1.a: Området merket o_GF er avsatt til offentlig turvei Sistien. 

 § 9.1.a: Hensynssone for kommunalteknisk anlegg. Det tillates ikke bebyggelse eller andre tiltak over 

etablert anlegg. 

 § Plankart justert etter merknadsbehanling.  

 

 

Vurdering: 

 

Med bakgrunn i ovenstående vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, som vist på plankart datert 23.05.17 og planbestemmelser og planbeskrivelse datert 

18.05.17. 

 

Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter gnr/bnr 21/212 m. fler (planid: 1620201106) vedtatt 

25.01.12, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, blir i sin helhet blir 

erstattet av ny detaljregulering for Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter (planid: 1620201701). 

 

Forhold til overordna planverk: 

Planområde består av dagens reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter (planid. 1620201106) og 

Kommunedelplan for Sistranda (planid. 1620200903). 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Planforslaget tilrettelegger for tiltak som kan medføre utgifter for kommunen. Ansvarsforhold tilknyttet drift og 

opparbeiding av ulike funksjoner og fellesområder avklares med Sør- Trøndelag Fylkeskommune. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

107/17 Formannskapet 15.06.2017 

90/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

STØNADSLÅNEORDNING FOR FISKEFARTØY  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune stiller økonomisk garanti v/simpel kausjon til kjøp av fiskebåt uten kvote for 

ungdom som ønsker å etablere seg som fisker i Frøya kommune. Garantien skal stimulere til 

opprettholdelse/fornying av fiskeflåten i Frøya. 

  

2. Garantien gis til styrking av egenkapitalen i forbindelse med bygging av nye fartøy, kjøp av 

gode, brukte fartøy og kjøp/ombygging av brukte fartøy dog ikke kjøp av kvoter/ 

fiskerettigheter. 

 

3. Andre finansieringsordninger skal nyttes så fremt det er mulig. 

4. Garanti kan stilles for opp til 25 % når man på egenhånd ikke kan stille den egenkapital banken 

krever, dog begrenset opp til kr 500.000,-.  

5. Garanti kan stilles ved oppstart av selskap når aksjonærene for øvrig fyller satte kriterier. Da 

gis det 1 garanti for selskapet. 

6. Ved vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid garantiens varighet angis. 

Den kan ikke overstige investeringens levetid og ikke mer enn 10 år. 

7. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoved-debitor. 

8. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og samme 

hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kr 500.000,-. 

9. Søkeren må ha evne til å betjene garantiet som det gis garanti for over tid og fortsatt ha 

nødvendige midler igjen til livsopphold. 

10. Forutsetninger: planer og budsjetter skal være realistiske. 

11. Kriterier for søknad om garanti:  

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt de to siste 

år. 

 Fartøyet må være registrert/registreres i merkeregisteret og som hovedregel ha en 

største lengde under 11 meter. 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 

 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. Søkerne 

prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 
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12. Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skrift-lige. 

Klagenemnda i kommunen er klageorgan. 

13.  Søknader skal være skriftlige og angi søknadsbeløp og hva midlene skal brukes til.  

14. Søker må gi nødvendige opplysninger for behandlingen, f. eks. ligningspapir for siste tre år, 

finansieringsplan, budsjetter mm. Skatteattest skal følge med søknaden.  

15. Rådmann skal avgi uttalelse og prioritere søknadene før behandling i fonsdsstyret 

formannskapet godkjenner søknadene.  

16.  Det skal vurderes om investeringen kan bli lønnsom og om den er driftsøkonomisk forsvarlig. 

17. Kommunen kan har garantier mor maks kr 5.000.000,- til enhver tid. 

18. Eventuelle mislighold dekkes av disposisjonsfondet. 

 

Formannskapets behandling i møte 15.06.17: 

 

1. Frøya kommune stiller økonomisk garanti v/simpel kausjon til kjøp av fiskebåt uten kvote for ungdom 

som ønsker å etablere seg som fisker i Frøya kommune. Garantien skal stimulere til 

opprettholdelse/fornying av fiskeflåten i Frøya. 

 

2. Garantien gis til styrking av egenkapitalen i forbindelse med bygging av nye fartøy, kjøp av gode, 

brukte fartøy og kjøp/ombygging av brukte fartøy dog ikke kjøp av kvoter/ fiskerettigheter. 

 

3. Andre finansieringsordninger skal nyttes så fremt det er mulig. 

4. Garanti kan stilles for opp til 25 % når man på egenhånd ikke kan stille den egenkapital banken 

krever, dog begrenset opp til kr 500.000,-.  

5. Garanti kan stilles ved oppstart av selskap når aksjonærene for øvrig fyller satte kriterier. Da gis det 1 

garanti for selskapet. 

6. Ved vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid garantiens varighet angis. Den 

kan ikke overstige investeringens levetid og ikke mer enn 10 år. 

7. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoved-debitor. 

8. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og samme hoveddebitor for 

at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kr 500.000,-. 

9. Søkeren må ha evne til å betjene garantiet som det gis garanti for over tid og fortsatt ha nødvendige 

midler igjen til livsopphold. 

10. Forutsetninger: planer og budsjetter skal være realistiske. 

11. Kriterier for søknad om garanti:  

Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt de to siste år. 

Fartøyet må være registrert/registreres i merkeregisteret og som hovedregel ha en største lengde 

under 11 meter. 

Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

Søker må være under 40 år 

Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. Søkerne 

prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 

 
12. Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skrift-lige. 

Klagenemnda i kommunen er klageorgan. 

13.  Søknader skal være skriftlige og angi søknadsbeløp og hva midlene skal brukes til.  
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14. Søker må gi nødvendige opplysninger for behandlingen, f. eks. ligningspapir for siste tre år, 

finansieringsplan, budsjetter mm. Skatteattest skal følge med søknaden.  

15. Rådmann skal avgi uttalelse og prioritere søknadene før behandling i fonsdsstyret formannskapet 

godkjenner søknadene.  

16.  Det skal vurderes om investeringen kan bli lønnsom og om den er driftsøkonomisk forsvarlig. 

17. Kommunen kan har garantier mor maks kr 5.000.000,- til enhver tid. 

18. Eventuelle mislighold dekkes av disposisjonsfondet. 

Enstemmig. 

 

Saksopplysninger:   

 

Fiskeri har vært en viktig næringsvei i Frøya i uminnelige tider. Det har vært både heltidsfiskere og fiske i 

kombinasjon med andre næringer. Antallet fiskere går stadig nedover, og snittalderen på fiskerne har etter 

hvert blitt nokså høy. Dette fører i sin tur til at våre lokale fiskemottak har lavere leveranser. Skal disse bestå i 

fremtiden er det helt avgjørende at kvantumet som føres i land er av et omfang som sikrer lønnsomhet.  

Det er i dag registrert 92 personer med fiske som hovednæring og 36 med fiske som tilleggsnæring i Frøya, og 

vi er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune med 102 registrert fiskefartøy. Antallet har holdt seg 

ganske stabilt de siste årene, men pilen peker nedover og det er etterspurt ordninger som kan gjøre det enklere 

for ungdom å etablere seg som fisker.  

Kommunen v/Rågdiver næring Hjørdis Årvik Smalø har, sammen med Trond Harald Iversen i Frøya Fiskerlag, 

Torill Pettersen i Frøya Næringsforum og Bjørg Rabben i Sparebank 1 sett på hvilke muligheter vi som 

kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å styrke de åpne fiskeriene som 

rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for drift uten et sikkert kvotegrunnlag. 

Enhver etablering som fartøyeier i fiskeriene forutsetter et visst næringsgrunnlag, og det er to 

elementer som i alle tilfeller må være på plass for å kunne etablere seg som fisker med eget fartøy.  

1. Man må ha et fartøy med redskap og bruk til å drive fiske med.  

2. Man må ha et fangstgrunnlag som er tilstrekkelig til å betjene utgiftene som følger med 

driften av fartøyet, og samtidig kaster av seg tilstrekkelig kompensasjon til arbeid og kapital. 

Kostnaden knyttet til en slik anskaffelse varierer etter båtstørrelse, hvorvidt man kjøper et 

nytt eller et brukt fartøy, og fartøyets tilstand.  

Etablering basert på deltakeradgang 

Fartøyet alene er ikke tilstrekkelig dersom det skal fiskes innenfor adgangsregulerte fiskerier. Da er 

det i tillegg nødvendig å ha en deltakeradgang. Adgangsbegrensnngene har høynet den økonomiske 

terkelen for å etablere seg med eget fartøy og et sikret driftsgrunnlag. Disse er knyttet opp til de 

fartøyene som allerede er inne i de lukkede fiskeriene, og kan således ikke omsettes fritt. Det reelle 

alternativet er altså å kjøpe et fartøy for fortsatt drift, og kostnaden vil bestemmes av hvilke 

inntektsmuligheter deltakeradgangen gir samt tilbudet av fartøy med deltakeradgang.  

Som et estimat kan man si at ved kjøp av et fartøy med deltakeradgang vil investeringen ligge på 

minimum 5.000.000,-, og da vil mulighetene for en ung etablerer til å betjene lån bli vanskelig å 

håndtere de første årene.  

Etablering basert på åpne fiskerier  

Det finnes mulighet å fiske på flere fiskeslag uten deltakeradgang i lukket gruppe. Noe av dette 

fisket er forbeholdt fartøy under en viss fysisk størrelse.  De åpne fiskeriene er ikke regulert med 

faste fartøykvoter men maksimalkvoter, og dermed vil det samlede fisket i disse gruppene påvirke 

den enkeltes fangstmuligheter og gi en større usikkerhet enn fisket i de adgangsregulerte gruppene. 
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Det er også anledning til å fiske på fiskeslag hvor det verken er adgangs- eller kvoteregulering 

(lange, brosme, taskekrabbe m.fl.). Disse fiskeriene kan være mindre attraktive fra et økonomisk 

ståsted som følge av liten tilgjengelighet eller lav etterspørsel. Det er imidlertid en rekke eksempler 

på at det ligger et godt inntjeningspotensial i noen av de åpne fiskeriene, og dette påpeker også fra 

fiskere i Frøya. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe kan fiske hyse og 

sei uten begrensning i kvoten. Det er adgang til å ha inntil 10 prosent bifangst av torsk ved landing i 

fisket etter andre arter.  

 

Mot denne bakgrunn er det ikke urimelig å peke på uregulerte fiskerier og åpne grupper, som en 

naturlig rekrutteringsarena hvor det er mulig å etablere seg med eget fartøy. Den økonomiske 

risikoen vil imidlertid være relativt høy, og for å lykkes som nyetablert fisker kreves dyktighet, 

motivasjon og en betydelig arbeidsinnsats. Kostnadene knyttet til anskaffelse av selve fartøyet er 

høye, og kravene til egenkapital er kanskje den største barrieren mot nyetableringer i uregulerte og 

åpne fiskerier. Samtidig er det slik at kvotegrunnlaget i uregulerte og åpne fiskerier ikke gir den 

stabilitet og forutsigbarhet fartøyeier ønsker, og finansieringsinstitusjonene krever. I 

rekrutteringssammenheng er det likevel viktig å peke på at det faktisk foreligger muligheter i disse 

fiskeriene, og at slikt fiske kan svare seg økonomisk. 

 
 

Vurdering: 

 

Den lokale flåten i Frøya er avhengig av mottaksstasjoner i nærheten av Frøya da de er forholdsvis lite mobile, 

og samtidig er mottaksstasjonene også avhengig av fiskeren som leverer råvarer. Både SeaShell, HitraMat og 

Froan Forretningsdrift er avhengig av dette for å overleve. Samtidig er Sørburøy også avhengig av 

arbeidsplassene fiskemottaket gir for å kunne overleve som samfunn.  

Fiskeryrket byr på store muligheter, både i form av gode inntektsmuligheter og en spennende arbeidshverdag. 

Utfordringen for ungdom som ønsker seg inn i fiske er at å skulle investere båt, bruk og kvoter er en stor 

investering som gir stort egenkapitalkrav fra banker og Innovasjon Norge.  

Skal du kjøpe en båt med kvoter vil investeringen minimum være på ca 5.000.000,-, noe som gir et 

egenkapitalkrav på ca 1.000.000,- og dette er det selvfølgelig vanskelig for en ungdom å kunne innfri og de blir 

derfor avhengig av for eksempel foreldre som kan stille garantier/kausjonere i tillegg til at det må være 

sannsynlig at personen både har personlige egenskaper, noen egne midler og tilgang til egnede 

driftsmidler for å lykkes med det planlagte prosjektet.  

Når Innovasjon Norge og banker behandler søknader om lån som skal gis på kommersielle vilkår, 

stilles det relativt strenge krav til sikkerhet og betjeningsevne. Selv om finansinstitusjoner ikke kan 

ta pant i fisketillatelser, anses disse likevel som en viktig del av den verdivurdering som blir foretatt. 

Dette skyldes for det første at fisketillatelsene er avgjørende for hvilke inntekter søker kan forvente, 

og for det andre at fartøyet senere kan selges for fortsatt drift.  

 

I de tilfeller hvor driftsgrunnlaget kun baserer seg på fiske i åpne fiskerier, må søker påregne en 

høyere egenkapitalandel eller få hånd om et rimelig fartøy. Søknader blir ofte avslått på grunnlag av 

at det tilgjengelige driftsgrunnlaget er for dårlig til både å kunne forsvare investeringene og gi en 

inntekt som søker kan leve av. Manglende egenkapital er også et vanlig problem og er dermed en 

sentral utfordring for fiskere som ønsker å etablere seg med eget fartøy. 

Det er i dag ingen særlige støtteordninger for personer som vil etablere seg innenfor 

fiskerinæringen. På lik linje med andre etablerere må det søkes om kommersielle lån fra Innovasjon 

Norge (IN) eller private banker. Det stilles samme krav til søkere som ønsker å etablere seg som 

fartøyeiere, som til søkere innenfor andre bransjer. Vi har derfor sett på hvilke muligheter vi som 
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kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å styrke de åpne fiskeriene som 

rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for drift uten et sikkert kvotegrunnlag. 

Slik vi ser det er de uregulerte og åpne fiskeriene en tilstrekkelig rekrutteringsarena hvor unge, 

nyetablerte fartøyeiere kan bygge opp erfaring og eventuelt egenkapital for senere å ta steget over i 

adgangsbegrensede fiskerier.  

 

Det er også enighet om at hvis man som kommune skal kunne hjelpe flest mulig til å komme seg inn i 

fiskerinæringen er  det naturlig mest realistisk at man begynner med båt uten kvote. Bakgrunnen for 

dette er at man da har mulighet for å finne ut om dette er noe man har lyst til å drive med og får 

muligheten til å opparbeide seg egenkapital og erfaring for å ekspandere videre. Jobbe seg oppover ved 

å være målrettet i forhold til arbeid og sparing.  
 

I noen kommuner har man valgt å gi etableringslån til unge fiskere. Dette er ofte steder der de naturgitte 

forholdene er bedre, blant annet ved at fisken gyter i nærområdene og muligheten til å betjene større lån er mer 

tilstede. Dette krever at kommunen setter av et fond på et gitt antall millioner. Selv om det er mindre fisk i våre 

områder (samme mengde fisk gyter ikke her) er det «liv laga» for fiskere i gruppe 2 (de uten kvoter) innenfor 

taskekrabbe, kreps og torsk blant annet til å betjene lån på rundt 2.000.000,-. Dette vil være med på å sikre 

flere arbeidsplasser og gi verdiskapning i egen kommune.  

 

I andre kommuner har kommunen gått inn i selskaper som har som formål å hjelpe unge fiskere inn i 

fiskeriene. Dette er en ordning som ikke er ønsket her. Den er derfor ikke nærmere omtalt. 

 

I dag kan man kjøpe en båt uten kvoter til under 2.000.000,-. Vi har sett eksempler der ungdom har kjøpt båter 

for dette,- og som nå bygger opp sin egen arbeidsplass stein for stein – slik man gjør i andre næringer.  I stedet 

for at kommunen går inn med lån som toppfinansiering har vi sett på muligheten for at kommunen gir garanti 

til den banken som evt går inn og finansierer nyetablereren. En garanti på topplånet, men med en øvre grense 

på ca 20-25 % av 2.000.000,- pr etablerer. Dette er en ordning som også Tor Espnes ved Hemne Sparebank 

pekte på under paneldebattet ved siste Fiskerikonferansen på Frøya. De ønsket flere å dele risikoen med, og 

dette var en måte denne risikoen kunne deles på.    

  

Dette gir oss mulighet til å hjelpe flere da vi ikke trenger å sette av penger i budsjettet til garantier evt at avsatt 

beløp til garanti ikke trenger å være lik det som det gis garanti for. Det er banken foretar kreditvurdering og 

håndterer søkerprosessen, mens kommunen foretar en vurdering av risikoen for den andelen det søkes om 

garanti for. Frøya kommune bør kunne gi garanti opp mot 25 %, maksimum kr 500.000,-  på 15 år. Banken 

administrerer garantiet.  

 

Hva slags garanti skal man velge? Det er to former for kausjon som kan gis, selv-skyldnerkausjon og simpel 

kausjon.  Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil banken kunne gå på kausjonisten med en gang et forsøk 

på å få betaling hos hovedskyldneren ikke fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. 

Det kan således sies at kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Ved simpel 

kausjon er det derimot bare betalingsevnen det garanteres for. Her må banken før han kan gå på kausjonisten 

gjennomføre visse tiltak for å få hoveddebitor til å betale, slik at det er på det rene at han ikke er i stand til å 

gjøre opp for seg. Om det foreligger en selvskyldnerkausjon eller simpel kausjon vil måtte avgjøres ved en 

tolking av avtalen mellom partene Om ikke annet er avtalt, foreligger det presumsjon for simpel kausjon. 

Rådmannen anbefaler at det stilles simpel kausjon. 

 

Ved en slik garantiordning bør man ha klare kriterier til de som innvilges garanti. Det fore-slås følgende 

kriterier:  

 

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt  de to siste  år. 

 Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og som hovedregel ha en største lengde under 

11 meter. 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 
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 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. Søkerne 

prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 
 

Kommunen tar en vurdering av risikoen og setter av for eksempel kr 1.500.000,- til evt garantinnfrielse, i 

stedet for at man setter av det samme beløpet til utlån med mulighet for å hjelpe færre, men samtidig har den 

samme risikoen for å tape penger – i tillegg til administrasjon og oppfølging av ordningen. Det er også en 

mulighet å sette av et større beløp til utlån, men da binder kommunen opp mye midler som sannsynligvis 

finansieres gjennom lån med de kostnader det fordrer. Det er også en mulighet å ikke sette av noe til 

garantinnfrielse, men ta det hvis det skulle dukke opp saker der man må innfri en garanti. 

 

Rådmann anbefaler at man vedtar en garantiordning med simpelkausjon der man kan garantere for inntil kr 

500.000,-  for hver søker. Ved eventuelt misligholdt dekkes garantien av disposisjonsfondet. Det anbefales også 

at vi har en øvre grense på garantier på kr 5.000.000,- til enhver tid. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplansens samfunnsdel:  

Frøya har et mangfoldig næringsliv   

 Utnytte Frøya sine naturgitte forhold 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet. 

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer. 

 

Strategisk næringsplan:  

Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 

 Frøya ønsker å fortsatt legge til rette for at fiskeri har rom for å vokse og utvikle seg. 
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FIBER BREMNESTUA - NORDSKAG  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune ser positivt på prosjektet med å få ført fiberkabel fra Bremnestua til 

Nordskaget under forutsetning at den føres helt frem til sentralen på Nordskaget. 

 

2. Frøya kommune setter av kr 150.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til gjennomføring av 

prosjektet. 

 

3. Frøya kommune ser positivt på etablering av en basestasjon på Nordskag.  

 

4. Frøya kommune setter av kr 600.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til etablering av 

basestasjon på Nordskaget. 

 

5. Blir kommunens andel høyere enn kr 600.000,- vurderes prosjektet på nytt.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 108/17 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune ser positivt på prosjektet med å få ført fiberkabel fra Bremnestua til Nordskaget under 

forutsetning at den føres helt frem til sentralen på Nordskaget. 

 

2. Frøya kommune setter av kr 150.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til gjennomføring av 

prosjektet. 

 

3. Frøya kommune ser positivt på etablering av en basestasjon på Nordskag.  

 

4. Frøya kommune setter av kr 600.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til etablering av basestasjon på 

Nordskaget. 

 

5. Blir kommunens andel høyere enn kr 600.000,- vurderes prosjektet på nytt.  

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune ser positivt på prosjektet med å få ført fiberkabel fra Bremnestua til Nordskaget under 

forutsetning at den føres helt frem til sentralen på Nordskaget. 
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2. Frøya kommune setter av kr 150.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til gjennomføring av 

prosjektet. 

 

3. Frøya kommune ser positivt på etablering av en basestasjon på Nordskag.  

 

4. Frøya kommune setter av kr 600.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til etablering av basestasjon på 

Nordskaget. 

 

5. Blir kommunens andel høyere enn kr 600.000,- vurderes prosjektet på nytt.  

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune jobber for å få til god bredbånds- og mobildekning i hele kommunen.  Sør Trøndelag 

fylkeskommune har vurdert Frøya kommune som aktuell for utbygging av mobildekning, med oppstart av 

prosjektet i Q2 2017. Selve prosjektet er bygging av en basestasjon (hytte og mast) på Nordskag, både mast og 

hytte vil Frøya kommune stå som eier av slik at den kan benyttes av flere tilbydere.  

 

Basestasjonen har en budsjettkostnad på 2,3 mill, hvorav 800 000 dekkes av operatør/ netteier. Resterende blir 

et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen (500’ x 3). Dette skal gå til hytte og mast 

(750’) og strøm (750’). Strøm er makspris. Trolig blir beløpet lavere. Blir strøm dyrere, vil tiltaket bli vurdert 

på nytt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kommunens egenandel i dette vil bli fakturert i 2018.   

 

En basestasjon i området vil gi bedre mobildekning i Nordskagområdet, og forhåpentligvis også for de som bor 

på Sula og Bogøyvær – selv om dette er noe usikkert. Rådmannen har bekreftet at Frøya kommune ønsker å 

være med på prosjektet, bekreftelsen gjelder deltagelse i forprosjektet som skal få de faktiske kostnadene på 

bordet. En endelig bekreftelse på deltagelse trenger Sør-Trøndelag fylkeskommune så snart kostnadene er på 

plass.   

 

Rådmannen hadde et håp om å få oversikt over kostnadene før sommerferien 2017 slik at man kunne få en 

politisk behandling av prosjektet før sommerferien 2017 for å unngå forsinkelser. Dette har ikke vært mulig å 

få til, da vi har noen avklaringer i forhold til kostnader for strøm (Trønder Energi) og en av grunneier før alle 

kostnadene er på bordet. De vil trolig ikke avvike mye fra det som er nevnt over, men som sagt – pr i dag ikke 

eksakt kjent. 

 

I tillegg til mobildekningen er det også kjent at bredbåndsdekningen ikke er god på denne siden av Frøya. Frya 

kommune har selv en skole som til tider har utfordringer med dette. Det er et ønske om å få fiber helt frem til 

skolen for å skape en bedre skolehverdag blant annet med tanke på bruk av elev pc. Dette gjelder også det 

private markedet, i dag er skolebarn/ungdom er avhengig av nett i dag for å kunne gjøre lekser, bruke 

læringsplattformer etc. 

 

I tillegg blir skolen brukt i forbindelse med valg, og da er det viktig å ha et nett som er driftssikkert.  

 

Rådmannen ble kontaktet av Salmar AS vedrørende deres ønske om å få fiber frem til Nordskaget. De ønsket at 

kommunen sammen med Salmar AS og Telenor kunne spleise på å få lagt fiber i sjøen fra Bremnestua til 

Nordskaget. En slik fremføring av fiber vil koste 950.000,- der Telenor tar kr 200.000,- av kostnadene. (Fiber-

dekning kan forstås som en høyhastighets tilkobling til telenettet som tillater rask surfing på internett, IP-

telefoni og sanntids overføring av lyd og bilder (web-radio og web-TV)). 

 

Bakgrunnen for dette er at Salmar AS har behov for stabilt nett for å kunne drifte fabrikken og anlegg rundt 

omkring. De er også avhengig av å ha redunans – slik at om en kanal inn stopper opp så har man mulighet til å 

fortsette drift ved at annen linje gir det de har behov for. Salmar har pr i dag fiber via link – og denne gir langt 

fra den effekten som bedriften har behov for.  Det er også mye driftsstopp pga av vedlikehold i master på Fillan.  
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Rådmannen kontaktet Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å høre om de hadde noe å bidra med i forhold til 

dette. Fylkeskommunen er villige til å gå inn med kr 150.000,- under forutsetning av at Frøya kommune bidrar 

med samme beløp. 

 

For Frøya kommune vil en fiber gi mulighet for fiberløsning til de som er bosatt i området via kobbernettet som 

allerede eksisterer. Det vil også være mulig å får fiberen opp til basestasjonen når denne blir satt opp med de 

muligheter eet gir for både telefoni og fiberdekning i området.  

 

Å få på plass god infrastruktur på området mobil/bredbånd er viktig i forhold til kommunens egne behov, men 

også for næringsliv og private aktører. Vi har nå en mulighet til å få til dette i området Nordskag ved å være 

med på et spleiselag.  

 

Telenor vil legge fiber frem til sentralen på Nordskaget. Dette gir kommunen mulighet til å gi fiberløsning til 

skolen, samt at Telenor eller andre leverandører har mulighet for å tilby fiber inn til husstandene i området via 

allerede eksisterende kobbernett. Ved etablering av evtuelle nye boligfelt har man mulighet til å få fiber frem til 

hvert hus.  Nordskag er et område i vekst, og det er viktig å legge til rette for dette. Det har vi mulighet til via 

dette prosjektet.  

 

Fordeling av kostnader 

Telenor Kr 200 000,- 

Salmar AS Kr 450 000,- 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kr 150 000,- 

Frøya kommune Kr 150 000,- 

Sum Kr 950 000,- 

 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune er med på å spleise på å få lagt en sjøkabel med fiber til sentralen på 

Nordskaget. 

 

Rådmannen ber også om at det settes av penger i investeringsbudsjettet til basestasjonen selv om ikke alle 

kostnadene er på bordet pr i dag. Kostnaden er pr i dag estimert til kr 500.000,-. Det foreslås å sette av kr 

100.000,- mer enn det som er estimert kostnad for å unngå ny politisk behandling hvis kr 500.000,- 

overskrides. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplan samfunnsdel  

Strategisk næringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Avsetning i Investeringsbudsjettet for 2018 kr 750.000,- 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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KYSTNORGE – OPPSIGELSE AV AVTALE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Avtalen med Kystkulturveien AS/KystNorge AS sies opp fra dags dato.  

2. Vi ber om at KystNorge AS initierer en evaluering med samarbeidskommunene og 

medlemsbedriftene i løpet av 2017.  

3. I løpet av første halvår 2018 tar Frøya kommune en evaluering av ordningen for å se om den bør 

fortsette eller om Frøya kommune skal jobbe frem andre løsninger for å fremme turist- og 

opplevelsesnæringene i Frøya kommune. 

 

 

Vedlegg: 

 

Avtale om vertskapstjeneste og markedsføring innen turisme mellom Kystkulturveien AS (KystNorge) og Frøya 

kommune. 

 

Saksopplysninger:   

 

Det ble 4. april 2013 inngått avtale med Kystkulturveien AS – siden endret til KystNorge AS – om vertskaps- 

og markedsføringstjenester innen turisme fra 2013. Avtalen er uoppsigelig inntil 31.12.2017 og kan bare sies 

opp med 1 års varsel 6 måneder forut for det kalenderår oppsigelsen skal gjelde for. Det vil si at man må si opp 

før 1.7.2017 for å være løst fra kontrakten fra 1.1.2019. Frøya kommune betaler i dag kr 250.000,- pr år til 

KystNorge.  

 

Frøya kommune er informert om at Fosenkommunene har sagt opp, eller er i ferd med å si opp avtalen med 

KystNorge AS og at Hitra kommune har sagt opp avtalen i påvente av en evaluering av av avtalen/samarbeidet.   

Rådmannen har startet en evaluering med medlems-bedriftene på Frøya, men vi ønsker også en evaluering med 

samarbeidskommunene. Det samme har Hitra kommune bedt om i sin oppsigelse.Ved å si opp avtalen pr nå så 

er Frøya kommune fri sine forpliktelser fra 1.1.2019. 

 

Pr i dag er følgende Frøyabedrifter med i KystNorge: 

 

Den Muntre Matros   Sula Pubb    
Garnviks Røkeri    Sula Brygge Drift AS  

Sula Rorbuer AS     Gurvikdal Havfiskesenter   

Hotell Frøya AS    Rogers Eventyrlige Verden 

Mausund Turistservice AS   Mausundgløtt    

Rabben Restaurant AS   Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 

 

 

Vurdering: 
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KystNorge AS bør initiere en evaluering, men det er umulig å rekke dette innen oppsigelses-fristen. Vi ber om 

at det tilrettelegges for evaluering med samarbeidskommunene og med-lemsbedriftene i løpet av året. 

 

Når evalueringen er gjort bør vi se på om vi skal fortsette samarbeidet med KystNorge eller om man skal se på 

andre måter å jobbe med turistnæringen på.  

 

Rådmannen anbefaler at avtalen sies opp fra dags dato slik at man får tid til å evaluere ordningen grundig før 

man evt velger å fortsette samarbeidet eller om man skal se på andre løsninger for å fremme turist- og 

opplevlesesnæringen i Frøya kommune.  
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VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER 

    

    

    

    

    

 

Som leder velges:      Som nestleder velges: 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Skriv fra FKT. Valg av kontrollutvalg  
 

 

Saksopplysninger:   

 

Da nåværende leder i kontrolutvalget Tone Måsøval har fåt innvilget fritak for sitt verv fra 01.08.17, må nytt 

kontrollutvalg velges.  

 

Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen. 

 

I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §3 står det: ved utskifting av ett 

eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget.  

  

 

 § 2.Valg og sammensetning  

 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den 

kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene leder og nestleder.  

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets 

saker behandles  
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§ 3.Utskifting av medlemmer 

 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved 

utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i 

utvalget.  

 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd 

med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen 

eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 

kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for 

kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for 

regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller 

fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I 

kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet 

som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.»  
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

2016 Utbyttebrev Frøya – TrønderEnergi 

PM Kraftlaget og TrønderEnergi 

Signert protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.05.2017  

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 - 2020 Revidert 110 sentralen 

Protokoll 16.05.2017 Signert. 110 sentralen 

Protokoll representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 

Revisors beretning for 2016, M-N 110-sentral IKS 

Årsrapport 2016 signert. 110 sentralen 

MOT årsrapport 2016 nett 

Møteutskrift og møteprotokoll Repskap 24.04.17 

Protokoll representantskapet Konsek 24.4.17. 

Protokoll styremøte Konsek 30.3.17. 

Protokoll generalforsamling i DalPro AS 26.04.17 

Referat Samarbeidsforum 16.05.17 

Selskapsmøte FFDA 270417 

Årsrapport med årsregnskap SIO 2016 
 



Saknr: 95/17 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

22.06.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1654 

Sak nr: 

95/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

116/17 Formannskapet 15.06.2017 

95/17 Kommunestyret 22.06.2017 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 28.09 26.10 30.11 14.12 

FSK 08.08 

22.08 

05.09 

 

03.10 

17.10 

21.11 

22.11 

05.12 

HFF 17.08 07.09 05.10 02.11 07.12 

HFD 23.08 12.09 10.10 07.11  12.12 
 

 

 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner  

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 14. og onsdag 15. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 14. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart  kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.06.2017 sak 116/17 

 

Vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST 29.08 28.09 26.10 30.11 14.12 

FSK 08.08 

22.08 

05.09 

 

03.10 

17.10 

21.11 

22.11 

05.12 

HFF 17.08 07.09 05.10 02.11 07.12 

HFD 23.08 12.09 10.10 07.11  12.12 
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 Felles formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommuner  

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 14. og onsdag 15. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 14. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd     Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  

 
Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST           

FSK         

  

  

HFF           

HFD 23.08         
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1743    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 01.06.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 01.06.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 01.06.17 

 

 

 

 

 

 





















































 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/1643    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTVIDELSE AV AKSJEKAPITAL - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN –  

DALPRO AS  

 

Forslag til 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.  

 

 

Vedlegg: 
Brev/søknad fra DalPro AS datert 

 

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 %. 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 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 50 %, 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. Rådmannen 
anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår. 

 

Saldo på den konto som blir belastet: 

 
Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter vedtak blir på kr 7 463 666,00. 

 

 

 



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 

 
 
 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 17/375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TOMTEVALG - MORGENDAGENS OMSORG  

 

Forslag til vedtak: 
 

 Kommunestyret vedtar å benytte Beinskardet til utbyggingen av fremtidens tjenester i 

«morgendagens omsorg» jfr. vedtak i K-sak 195/16. Rådmann bes om å starte arbeidet 

med regulering og ervervelse av dette området. 

 

 Kommunestyret vedtar at alle tjenestene som i dag inngår i pleie og omsorg 

samlokaliseres på det nye området. 

 

 Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på 

Hamarvik. 

 

 Kommunestyret ber om at det i den videre planleggingen tas høyde for gode lokaler 

tilpasset innbyggernes behov, i fremtidens moderne kommune. (Ny kommunerolle)  

 

Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter demente. 

Gode lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det skal sees 

på om det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt og 

ambulanse. Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, 

garasjer til hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og 

bårerom og tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

 Utforming (estetikk) og plantegninger skal godkjennes politisk.  

 

 Som en konsekvens av punktene over bes rådmannen levere en sak som omhandler 

kommuneadministrasjonens totale arealbehov-  samt angi forslag til maksimal utnyttelse. 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Brev fra kommunelege Steven Crozier 

2. Referat fra kontaktmøte, sak og protokoll fra AMU 

3. Frøya helsehus mulighetsstudie 

4. Notat fra Rambøll – nytt helshus på Sistranda  

5. Notat fra Rambøll – utbyggingstakt 

6. Oppsummering workshop 



7. Notat fra Rambøll – tilstandsanalyse Herredshuset 

8. Saksfremlegg 195/16  – samme sak 

 
Saksopplysninger 

 

Bakgrunn for saken: 

Frøya kommune vedtok i sak 195/16 å bygge helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger i 

prosjektet «morgendagens omsorg». Tjenesten ble vedtatt å skulle samles og samlokaliseres. 

Rådmannen anbefalte i «sluttrapporten for morgendagens omsorg fase 2» at den nye, valgte tomta 

bør gi mulighet for samlokalisering, samt dekke behovet for utbygging fremover i tid og gi faglig 

gode løsninger i forhold til tilgang til utearealer, skjermet sansehager, brannsikkerhet m.m.  

Formannskapet behandlet tomtevalget 28.02.17 i sak 34/17 med følgende resultat: 

 «Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Ber om at rådmannen setter i gang en prosess i 

forhold til ansatte i dagens rådhus knyttet til midlertidige lokaler og fremtidige lokaler dersom 

rådhustomta velges. Det fremskaffes et grov oversikt over kostnader knyttet til midlertidig 

plassering av ansatt i dagens rådhus og tidspunktet for midlertidighet. I tillegg ønsker vi et 

foreløpig forslag til hvordan rådhustomta kan utnyttes og evt utvidelsesmuligheter frem i tid»  

Etter FSK sin behandling har rådmannen vært i dialog med KS for å sikre god informasjonsflyt og 
involvering i saken i fortsettelsen. KS anbefalte følgende i forhold til FSK sitt vedtak:  

«Når det gjelder ansatte i dagens rådhus, er dette er en sak for AMU, jf. Aml. 7-2. Saken settes på 
dagsorden til dette utvalget. Verneombudet(ene) involveres også med hjemmel i Aml  kap. 6. Når 
det gjelder tomtevalget, skal tillitsvalgte informeres i rådmannens regelmessige møter med 

organisasjonene. Selve tomtevalget er politikk» 

Rådmann har etter dette rådet fra KS avholdt møter med følgende formål (referat vedlagt) 

Tillitsvalgte (30.03.17) – drøftingsmøte. (Tidligere har dette vært en informasjonssak i samme 

utvalg) Legge frem alternative tomtevalg. Få innspill til hvilke tjenester som skal/kan samlokaliseres 

i nytt helsehus. Ba om at de avholder medlemsmøter med samme formål 

AMU (19.04.17) - drøfting av midlertidig og permanente lokaler for rådhusansatte dersom 

rådhustomta blir valgt. 

Workshop (24.04.17) - Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for 

valg av hvilke tjenester som skal samlokaliseres -> få en faglig vurdering fra ansatte, med 

utgangspunkt i brukernes behov. Tverrfaglighet – Hvilke faggrupper har nytte av å jobbe sammen og 

hvilke gevinster ser en av å samlokalisere ulike og flere H/O tjenester? Gi rådmannen et godt 

grunnlag for tilråding i tomtevalg v. bygging av nytt helsehus og omsorgsboliger.  Tillitsvalgte tar 

med resultatet fra sine medlemmer med inn i workshopen.  

Historikk: 

Opprinnelig ble det vurdert 4 områder for utbygging av «morgendagens omsorg» i 2.høringsutkast 

kommunedelplan Sistranda: Grønnskaget, Beinskardet, Gulosmyran og Rådhustomta. Grønnskaget 

ble tidlig vurdert til å være for lite sentrumsnært, og Gulosmyran hadde for lite areal. Rådhustomta 

var tidlig et alternativ, men den ble på det stadiet vurderte for liten med tanke på senere utvidelse. I 

tillegg kom aspektet med at kommunens administrasjon bruker rådhuset i dag og den ble derfor 

ikke vurdert som et mulig alternativ i denne innledende fasen 



Beinskardet, en stor ubebygd tomt ble ansett som et godt alternativ, med god plass til dagens og 

morgendagens utbygning. 

I forbindelse med at formannskapet oppstartet en sentrumsplan, våren 2017 kom rådhustomta inn 

igjen som et alternativ. Dette etter en ekstern vurdering av størrelsen – «er tomta stor nok til våre 

behov» Eksterne vurderinger ble gjort av «Cubus» og «Rambøll» 

I forhold til lokalisering har et ønske om sentrumsnær beliggenhet vært sentralt. Dette er det 

føringer på fra bl.a husbankens veileder, som vektlegger at omsorgsboliger fungerer best når de 

lokaliseres nær det lokale livet med samfunns- og servicefunksjoner.  

Sistranda inneholder en rekke funksjoner som oppfyller dette, her ligger barne- og ungdomsskole, 

legekontor, cafe, hotell, frivilligsentral og kulturhus, samt flere idrettsanlegg.  Jamfør statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) er det et mål at 

arealbruken skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  Utbyggingsmønster og transportsystem 

bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 

for klima- og miljøvennlige transportformer. 

En så sentrumsnær plassering som mulig vil øke beboernes mulighet til å benytte seg av de 

tilbudene som sentrum har uten å måtte være avhengig av biltransport. I tillegg vil funksjonene 

kunne nås av en større andel av ansatte og besøkende som kan benytte gange eller sykkel som 

transportmiddel.  

 

Når det gjelder hva som er sentrumsnært «nok» i denne saken, er meningene flerdelte. Rådmannen 

har spurt ansatte (workshop) og disse har flg. Innspill: 

Sistranda = sentrumsnært 

Sentrumsnært er 10-15 min gange 

Hva som er sentrumsnært kan oppleves forskjellig, uavhengig av fysisk avstand 

Nødvendige servicefunksjoner i nærhet –som butikk, lege, post, bank, apotek, treningstilbud, 

kulturtilbud, kafe` 

Fysisk framkommelighet viktig   - sommer som vinter 

Sentrum  - et «steinkast unna» -  versus vektlegging av fine uteområder hvor man kan bevege seg 

Trafikksikkerhet viktig 

Sentrumsnært – hvem sitt behov skal vi dekke? Brukere eller pårørende/besøkende? 

                              Disse brukerne har i hovedsak behov for hjelp 24/7 –mindre behov for 

                              Sentrumsnære funksjonaliteter. 

Ikke viktigst med sentrumsnært, men uteområder som er trafikksikker – bevegelsesfrihet 

Hvilke tjenester skal samlokaliseres? 

Et viktig punkt i tomtevalget er beslutningen om hvilke tjenester som skal være med inn i ett nytt 

helsehus. Rådmann har spurt sine fagfolk om råd i saken: 



«Gi innspill til valg av tjenester som skal inn i nytt helsehus og gi grunnlag for valg av hvilke tjenester 

som skal samlokaliseres. -> få en faglig vurdering fra ansatte - med utgangspunkt i brukernes 

behov» 

Tilbakemeldingene er som følger 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

PLO i sin helhet 

Dagsenter inkl 2 

dagsenter – for 

demente og for eldre 

Fysio/ ergo -  

dagtid/heltid? 

Rehabiliterings-

fasiliteter- 

treningsrom++ 

Fasiliteter for 

-lege 

- Frisør ol 

- Cafe/pub 

- butikk 

-garasje for 

hjemmesykepl 

 

Faggrupper: 

PLO og hjemme-

tjenesten 

Ergo og fysioterapi 

Forvaltnings-kontor 

Aktivitører- livsglede 

Frivilligsentral 

PLO med alle 

avdelinger, dialyse 

etc 

Dagsentrene 

Fysio- ergo- 

hjelpemiddel-

sentral? 

 

Dagsenter eldre demente 

Ambulansekompetanse – 

samarbeid 

Forvaltningskontor 

Hverdagsmestringsteamet 

– fysio/ergo 

Frivilligsentralen 

Legevakttjenester 

Desentraliserte 

spesialisthelsetjenestetilbu

d – gode behandlingsrom 

Hjelpemiddelsentral 

24/7 DAD – psykisk helse 

og somatikk 

Storkjøkken – 

bydelskafe/kiosk 

 

Faggrupper: 

Forvaltning 

Hverdagsmestring rehab 

fysio, ergo 

Ambulansekompetanse 

Aktivitører 

Legevakt 

Sykepleietjeneste 

Vernepleietjeneste 

Frisklivskoordinator 

 

Dagens sykehjem, dialyse, 

dagopphold/behandlingsrom, 

hjemmetjeneste, dagsentrene, 

forvaltningskontor, 2 

dagsenter- behovet for 2 

lokaler 

Fysio og ergo inn i egne 

egnede lokaler 

Hjelpemiddelsentralen 

Frivilligsentralen 

Frisør  

Åpen bydelscafe  

Velværerom/spa 

Samarbeid om 

kjøkkentjenester – samarbeid 

med Guri Kunna VGS 

Fagarbeidere  

Assistenter 

Psykisk helse? 

 

 Innspill fra legetjenesten: 

 

Tilgjengelighet til legetjenesten er i dag god, uansett lokalisering Beinskardet/Herredshustomta 

Ikke behov for flytting med hensyn til egne arbeidsforhold. Ved plassering av legekontor i nytt helsehus; 

trafikk til/fra et legekontor kan oppleves forstyrrende. 

Har god nytte av samlokalisering mellom legetjeneste, ambulansetjeneste, helsestasjon, barnevern og 

psykisk helse. 

 

 

Rådmann ønsker å følge rådene fra sine fagfolk innen helse, og konkluderer derfor med at hele pleie 

og omsorgstjenesten dvs. dagens sykehjem og hjemmetjeneste, dagsenter for eldre og dagsenter 

for demente, vaskeri av beboertøy og institusjonskjøkkenet abefales å flytte inn i nytt helsehus.  

I tillegg må det i planleggingsfasen tilrettelegges slik at det blir gode lokaler for trening og 

rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, et virtuelt behandlingsrom og lokaler for 

legevakt, ta høyde for KAD -kommunale, akutte senger (24/7 senger) se på mulighet for større 



samhandling med ambulansekompetanse/sambruk av kompetanse. Seremoni og bårerom. Lokaler 

for velvære/frisør/cafe. Gode uteområder for brukergruppene, og gode kontorlokaler for 

administrativt personell. Garasjer til hjemmetjenestene. 

 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nye lokaler, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg jobber 

disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at disse 

forblir i Kysthaven.  

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg. Rådmann vil 

ikke anbefale dette, da det er et ønske om at denne ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre 

og et helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen i sentrum, slik den er plassert i dag.  

Det må likevel tilrettelegges med gode lokaler som fysio/ergo.tjenesten skal benytte i helsehuset, 

og gode lokaler som frivilligheten og livsgledearbeidet kan disponere i det nye helsehuset/sambruk. 

Vurdering av 2 tomtevalg 

 

Rådhustomta: 

Rådhustomta er på ca 13 daa. Om denne tomta blir valg, må «morgendagens omsorg», planlegge 

byggene oppover og tettere for å få plass til den vedtatte utbygningen, samt for å kunne ta høyde 

for fremtidig utbygning. I henhold til vurderingen fra Cubus mottatt 22.12.16 anser de at 

herredshustomta er stor nok for «morgendagens omsorg». Rambøll har på fritt grunnlag vurdert 

tomtestørrelsen og eksisterende bygningsmasse, og støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten 

er stor nok (Vedlegg 1). 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Rådhustomta er i dag lavt utnyttet, det er en av områdets fineste tomter både med hensyn til utsikt 

og sol. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger ønsker å bo tett inn på 

folk og der det er sosialt spennende. Tomten er sentralt plassert med nærhet til dagligvare, kultur, 

post og andre tilbud.  

Beboere fra tjenesten bo- aktivitet og miljøtjeneste er plassert på nabotomta, inkl. avlastingsenhet 

for barn og ungdomsboliger. En blanding av aldersgrupper skaper en sosial kontroll og kan forhindre 

kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for pårørende og andre besøkende å 

komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. Et stort, samlet helsefaglig miljø sentralt 

plasser er mer attraktivt å arbeide i og gir også god faglig utviklingsstimulans. Det kan ha betydning 

for rekruttering og stabilitet. 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted gjør det lett for befolkningen å orienteres seg 

og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på samme sted. Det gjør det også enklere 

å kombinere behovet for en helsetjeneste med andre behov f.eks. handling og kulturtilbud og det 

reduserer behovet for bruk av bil, både for beboere, pårørende og ansatte.  

En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen som eksempelvis gjør det mer 

utfordrende å skape grønne områder for de eldre å bevege seg i. I tillegg ligger tomten nært den 

nylig utbygde fotballhallen. Dette vil generere en del trafikk, blant annet av busser, gjennom det 



samlede tomtearealet. Dette vil ytterligere stille krav til plassering av bomiljø for brukergrupper 

med særlig behov for skjerming. 

En annen utfordringen ved å benytte denne tomten hvor man arealmessig må bygge i høyden vil 

være å fortsatt ivareta smått er godt og unngå institusjonspreg. I vedtak 195/16 er følgende 

vektlagt: (..) idealet for så å si alle grupper med bistandsbehov at de skal bo i mest mulig vanlige 

boliger i ordinære bomiljøer og ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og 

hverdagsliv. 

 

Rapport fra Rambøll på muligheter ved rådhustomta 

 
Mulighetsstudiet fra Rambøll er vedlagt saksfremlegget. Rådmannen kan kommentere at Rambøll 

har forholdt seg til vedtaket i kommunestyret, slik at tun 1 på tegningen er inntegnet i hht. til dette. 

De påpeker at dette området er lavt utnyttet, og har muligheter for utvidelser hvis kommunen 

ønsker dette. 

Miljøaspektet 

Rådhustomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Utvikling av 

rådhustomten vil føre til fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten allerede er 

bebygd har et økonomisk negativt aspekt (Rambølls vurderinger er at dette i noen grad vil redusere 

arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med full rivning og gjenoppbygning med ca. 7,5%), men 

samtidig er det positivt i forhold til gjenbruk av materiale og eksisterende bebyggelse.  

Kommunikasjon 

Rådhustomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og 

utvidet funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne utnytte 

arealet bedre. Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på nabotomta i nord. 

En utfordring som må løses i videre prosess er forholdet til universell utforming. Tomten har en viss 

stigning og det må etableres gode løsninger for intern mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og 

besøkende å bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående skolen. 



Konsekvenser ved valg av rådhustomta 

Frøya kommune har en leieavtale med Gåsø næringsutvikling på Kysthaven. Avtalen strekker seg 

frem til 01.05.2029.  Ved et vedtak om plassering av fremtidens omsorgstjenester på rådhustomta, 

vil rådmannen anbefale at Frøya kommune flytter personal fra dagens herredshus til Kysthaven, slik 

at vi utnytter dette bygget på best mulig måte. Når det gjelder midlertidig og permanent plan for 

plassering av dagens ansatte om denne tomta skulle bli valgt, vises det til vedlagte saksfremlegg til 

AMU som omhandler samme sak. Kort oppsummert sier den saken at personell kan plasseres slik: 

Alternativer for personell under byggeperioden 

 Byggetrinn – Bygget med Teknisk og Servicesenteret kan være i hele 1.byggefase 

 Dagsenter for demente på sykehjemmet i byggeperioden 

 Ombygging av Kysthaven – begynner med dagsenter for demente  

 Undersøkt om brakkerigg 

 Undersøkt om Nesset Næringspark 

 

Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med rådhustomta.  

Fordeler Ulemper 

Sentrumsnært Mye trafikk 

God utsikt Frøya Storhall 

Lettere å få til samarbeid med 

Bo, Aktivitet og 

Miljøtjenesten 

Høye bygg m. institusjonspreg 

Sambruk av sansehage med 

Moa/Øvergården 

Situasjonsbetinget i fh. til sambruk MOA/Øvergården 

Fordel for pårørende –nærhet 

til andre fasiliteter på 

Sistranda som butikk osv… 

lettere å stikke innom 

For komprimert bygningsmasse, skiller seg ut 

 Vanskelig med skjerming for demente/kognitiv svikt 

 Mindre fleksible utearealer 

 Mindre utbyggingsmuligheter 

 Bruk av uteområder for demente begrenses 

 Lite parkeringsmuligheter 

 Ekstra kostnader v. flytting av ansatte fra Herredshuset 

 Mindre utnyttelse av ressurser i fh. til tjenesteyting –eks mye 

forflytning innad i bygget,  etg osv. 

 Brannsikkerhet 

 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er flere ulemper med rådhustomta enn fordeler.  

 

Beinskardet: 
Beinskardtomta er på ca 47 daa. Om denne tomta blir valg, kan «morgendagens omsorg» 

planlegges på et helt annet grunnlag enn rådhustomta. Alle muligheter er åpne med tanke på 

utforming- utvending og planløsningsmessig. Men det er rådmanns klare anbefaling å følge råd fra 

husbanken om denne tomta skal bli valgt. «Smått er godt konseptet» må da utvikles til å tilpasses 



Frøya. I tillegg kan det jobbes videre med gode funksjonelle utendørsområder, se på muligheter for 

å starte bydelscafe etc. 

Husbankens veileder: Rom for trygghet og omsorg – veileder for utforming av omsorgsboliger og 

sykehjem, stadfester at beboernes hyppighet med å gå ut påvirkes av hvor godt tilrettelagt 

uteområdene er. Økt tilgang til aktiviteter utendørs er også en av satsningsområdene for 

livsgledesykehjemmet, samt at økt aktivitetsnivå vil føre til en raskere rehabilitering av de på 

korttids- og rehabiliteringsopphold. 

Gjennom «morgendagens omsorg», fase 2, er det kommet innspill på at dagsentrene, kognitivt 
svekkede og de dårligste brukerne må plasseres på bakkenivå på bakgrunn av lett tilgjengelige 
utearealer, skjerming og brannsikkerhet.  

Man vet at det fremover vil bli en økning av antall demente. Dette er en brukergruppe som 

anbefales plassert på bakkenivå med direkte utgang til skjermede utearealer, jamfør demensplan 

2020. I tillegg ligger det både i veileder fra Husbanken og demensplan 2020 et fokus på konseptet 

«smått er godt».  

Dette innebærer: I motsetning til de gamle, store og uegnede institusjonsbyggene, er små, hjemlige 

og oversiktlige boenheter med direkte tilgang til uteareal assosiert med mindre uro, angst og 

depresjon og bedre orienteringsevne, mobilitet og sosial kontakt. Dette gir igjen lavere bruk av 

medikamenter. Smått er godt - konseptet gir imidlertid ikke bare et gunstig bomiljø for personer 

med demens og kognitiv svikt, men også for andre brukergrupper med behov for heldøgns helse- og 

omsorgstjenester og tilrettelagte botilbud (Demensplan 2020).  

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i området vil det 

være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne på helsehuset og i boligene rundt, lengre 

enn hva som kan gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre daglige funksjoner vil gjøre det 

vanskelig å betjene disse med andre hjelpemidler enn bil. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette 

området kunne gi gode uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at 

det kan utvikles et område som kun er for eldre. Private boliger som blir liggende rundt vil på dagtid 

være tomme, med unntak av Rabben barnehage, da de fleste er på jobb og det vil bli liten 

interaksjon mellom ulike aldersgrupper og ikke like naturlig å stikke innom for de pårørende for et 

besøk 

Fylkesmannen har trukket sin innsigelse på bygging på Beinskardet på bakgrunn av at dette arealet 

benyttes til et formål av høy samfunnsmessig interesse, så hvorvidt det da blir ledig til private 

interesser er usikkert hvis Frøya kommune vedtar å bygge «morgendagens omsorg» en annen plass.  

Miljøaspektet 

Arealet er i dag landbruksareal og ligger i ytterkanten av det som kan kalles hovedsenter for 

Sistranda. Beinskardet vil i hovedsak føre til en nedbygging av dyrket mark og en «klattvis» utvikling 

av sentrum. Derimot vil det faktum at arealet ikke er bebygd fra før gi ekspansjonsmuligheter og det 

blir enklere å utvikle arealet etter ønske og behov. 

Kommunikasjon 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik som vann 

og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Det er utbygd vei og fortau i forbindelse med 

boligfeltet. Imidlertid gjør den direkte adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med 

buss og bil. Det å etablere et helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de 



omsorgsboligene som ligger i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, 

og tilkomst eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere 

boliger mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av helsehus her vil 

det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved avkjørselen opp til Myran. 5 

Work-shop  

Deltakerne på work-shopen ble bedt om å komme med fordeler og ulemper med Beinskardet.  

Fordeler Ulemper 

«smått er godt» -små boenheter, lettere m. skjerming av 

uteområder 

Avstand –litt lengre til sentrum 

Prosessene i MO har tatt utgangspunkt inn mot Beinskardet 

tidligere 

For langt unna brukere /pårørende  

 

Utearealer – god kapasitet, fin tomt, lettere terreng/uteområde. 

Flat tomt –god plass, Folkehelse 

Rolige omgivelser- Skjerma for trafikk og støy 

Ikke i nærhet til fasiliteter som 

butikk etc. 

Samler mange brukere, seniorboliger som er  

etablerte rundt, ivaretar nærhet til fasiliteter 

Beinskardet –« en liten del av 

sentrumen» 

Sistranda vokser 

Har nærhet til bhg. og dyr Mindre sosial deltakelse 

Stor plass for sansehage o.l. Bruk av dyrka mark /Jordbrukstomt 

Er sentrumsnært nok 

 

Mindre tilgang på kulturaktiviteter 

Sertifisering som livsgledehjem -  lettere å oppnå kriterier, 

bedre muligheter til å ivareta livsglede 

 

Mange eldre på ett sted 

Flytte fra institusjon til småhus Deler av kysthaven blir tom 

Tilgjengelig sykkelrute  

Har rom for utvidelse  

Rask byggestart, ledig tomt  

Gode parkeringsmuligheter  

Allerede etablerte eldre i Beinskardet -  kan bruke fasiliteter 

på helsehuset 

 

 

Innspill fra legetjenesten vedr. lokalisering beinskardet / Herredshustomta: 

Samlokalisering med boligen på Beinskardet er nyttig for pleie og omsorgstjenesten. 

Tilgjengeligheten fra legekontoret til helsehus/omsorgsboliger på Sistranda er  kort uansett 

lokalisering. 

Mennesker med kognitiv svikt (demens): Faglig sett er skjerming og forutsigbarhet mht. 

omgivelsesfaktorer det viktigste. Dette må vektlegges. Nærhet til butikk og andre fasiliteter er 

irrelevant. Det er viktigere å ligge skjerma til mht. aktiviteter som gir «mye trafikk», og å tilrettelegge 

for livsgledeaktiviteter for denne gruppen. 

Omsorgsboliger for de med kognitiv svikt bør bygges slik at beboerne har tilgang til uteområde, og at 

uteareal har naturlige stengsler for å vandre utenom trygt område. Dette får vi best til ved å bygge på 

bakkenivå, dvs. ikke bygge i høyden. Beinskardet anses derfor bedre egnet enn Herredshustomta. 

 

Rådmannen konstaterer at deltakerne anser at det er lang flere fordeler med Beinskardet enn 

ulemper.  

 



Vurdering 
 

Tidsaspektet: 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra tid for 

gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder, anslått av Rambøll).  På den andre side 

vil arbeidet med logistikk/midlertidige lokaler for rådhusansatte fort ta like lang tid som 

planprosessene.   

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne gjennomføres 

raskere på Beinskardet enn på rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også Beinskardet kunne få den 

korteste byggetiden, da dette er en tomt uten tidligere bebyggelse. Ved en alternativ «trinnvis 

utbygging» vil trolig rådhustomten kunne komme gunstig ut med hensyn på fremdrift. 

Rådhustomten gir gode muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 

2018. 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av at god fremdrift i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur. Og er avhengig av at dette blir gjennomført før kommunen kan 

behandle byggesak. 

Økonomi: 

Beregningen som Rambøll har gjort viser at det er liten økonomisk forskjell på de to alternativene. 

Dette forutsetter at deler av herredshuset gjenbrukes og «layout» beholdes. Noe som igjen vil si at 

Frøya kommune må bygge 7,5% mer bygningsmasse for å oppnå samme arealeffektivitet som et 

nybygg på Beinskardet. 

  Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet 

Pleieplasser inkl. fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000 

Universelle boliger inkl. fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000 

Tomteerverv Beinskardet 1 stk 42 mål     4 000 000 

Besparelse gjenbruk Bygg C 
Rådhustomta   339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000   

Besparelse gjenbruk av Kjeller 
Rådhustomta   1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000   

Redusert arealeffektivitet 
Rådhustomta 7,5 %     22 155 000   

Rivningskostnader (unntatt kjeller)       7 000 000   

Sum       299 475 000 299 400 000 

Hvis Frøya kommune ønsker å rive hele dagens herredshus, vil besparelsene og redusert 

arealeffektivitet falle bort. Rivekostnaden vil da også bli noe større. Forskjellen på de to 

alternativene vil da bli forskjellen i pris tomteervervet på Beinskardet og rivekostnad av dagens 

herredshus. 

Dagens sykehjem: 

I «morgendagens omsorgs» vedtak (195/16) står det at tjenestene skal samlokaliseres og plasseres i 

nærheten av Beinskardet, dvs. på Sistranda. Ingen av de 2 tomteforslagene innebærer at noen av 

tjenestene skal fortsette på Hamarvik, der dagens sykehjem er lokalisert. Rådmannen ser heller ikke 

at det er alternative tjenester som kan legges dit uten at bygget gjennomgår en omfattende 

rehabilitering. Rådmannen foreslår derfor at dette området omreguleres til bolig/nærings formål og 

legges ut for salg. 



Tilstandsvurdering herredshuset: 

Rådmannen har i forbindelse med utredningsarbeidet bedt Rambøll om en vurdering av 

herredshuset, og hva kommunen bør gjøre hvis kommunen skal fortsette å ha 

administrasjonssenteret her. Nedenfor er hovedkonklusjonene til Rambøll: 

Vi (Rambøll) har i forhold til prioritering på utførelse over tid samlet utskifting av byggets 

tekniske installasjoner + ny taktekking som et felles prosjekt tidlig i planperioden.  På bakgrunn 

av signaler om dårlig arealutnyttelse i dag, har vi lagt til grunn av sokkel/kjelleretasjene i stor 

grad nedgraderes til kjeller/lagerfunksjoner, og at ordinære kontorfunksjoner konsentreres til de 

høyere etasjeplan hvor dagslysforholdene er bedre. 

 

Når de tekniske installasjonene er skiftet ut i sin helhet, kan en omdisponere arealbruken 

gjennom «totalrehabilitering» av fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen (medtatt som 

teknisk oppgradering) gjennomføres. 

 

Nytt trapperomstilbygg med heis foran, eller i stedet for Fiskernes Bank bygning, er medtatt som 

et prioritert Utviklingsprosjekt tidlig i planperioden, men beløpet ligger i en egen kolonne da 

dette regnes som et investeringsprosjekt. 

 

Registrerte avvik med tiltaksforslag: I nedenstående tabell fremkommer en sammenstilling av 

registrerte avvik av tilstandsgrad 2 og 3 inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring.   

 

Bygn 

Del 

Beskrivelse Utskiftings 

Kostnad 

Utskifting 

kostnad 

Utviklings 

kostnad 

TG Prioritet 

  0-4 år 

[NOK]  

eks mva  

5-10 år 

[NOK] 

eks mva  

0-4 år 

[NOK] 

eks mva  

TG Høy (H)  

Lav (L) 

 

24 Utskifting av yttertak 1 500 000   2 H 

24 Tillegg for isolering av loftsgulv 1 000 000   2  

       

 Rehabilitering/oppgradering 

helsestasjonen (ca 400 m2)  8 000 000 

 

3 L 

       

40 Utskifting av underfordelinger 2 000 000   2 L 

90 Utskifting av heis 1 000 000   3  

       

 Nytt inngangsparti med heis (Øst)   5 000 000 3 H 

 Sum 5 500 000 8 000 000 5 000 000   

 

Rambøll foreslår altså at kommunen utbedrer gamle helsestasjonen, nedgraderer kjeller og river 

bygget der NAV og kirkekontoret holder til i dag, og planlegge et nytt inngangsparti med heis i 

stedet. På slik måte kan kommunen konsentrere arealbruken på en bedre måte. Dette arbeidet er 

ikke noe som må gjøres umiddelbart, men rådmannen anbefaler at kommunen jobber med dette 

parallelt, og har en tidsplan på hva og når dette skal gjøres, slik at ansatte både på herredshuset og 

Kysthaven får innsikt i hva som skjer med deres arbeidssteder.  

Faglige råd: 

De helsefaglige rådene er entydige i denne saken. Beinskardet anses som den best egnede tomten 

til utbyggingen av morgendagens omsorg. Tomten er sentrumsnær nok til brukerne som skal bo 

her. Disse brukerne befinner seg i øverste trinn i den vedtatte omsorgstrappa, - dette er de som 

har størst bistandsbehov.  I tillegg vektlegges dette med ro – å kunne trekke seg tilbake etter en 

cafetur/spasertur og finne roen som et vektig argument. Og til slutt dette med å få til gode, store og 

funksjonelle utearealer som tungtveiende grunner til å gå for Beinskardet som tomtevalg. 



Rådmannens anbefaling 
 

Rådmannen mener at begge tomtealternativene vil kunne tilfredsstille de krav som stilles til 

fremtidig arealbruk i «morgendagens omsorg».  

Rådmannens intensjon i «tomtevalgprosessen» har vært- i tillegg til å tilrettelegge for gode 

lokaliteter for helse og omsorg, å se på en helhetlig bruk av kommunale bygg. Dette for å redusere 

kommunens driftsutgifter. Rådmannen ser at det er klare økonomiske og rasjonelle fordeler med at 

kommunen kun har to bygg, mot at en utbygging der kommunen må ivareta tre bygg: Herredshus + 

Kysthaven + Helsehus. Rådmann valgte å vektlegge dette med å ha 2 bygg i tidligere tilrådining i 

samme sak. 

Mulighetene er flere med tanke på «2-hus-prinsippet», her skisseres 3 av mulighetene: 

 Bygge helsehus på rådhustomta, leieforholdet /evt kjøpe kysthaven. Dvs at en må etablere 

et nytt rådhus i Kysthaven. (rådmannens tildigere innstilling) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, fortsette leieforholdet /evt kjøpe kysthaven, selge rådhuset. Dvs 

bygge stort nok på Beinskardet slik at dette inneholder nok plass til at Frøya kommune kan 

etablere et nytt rådhus i Kysthaven. Da kan hele eller deler av herredshuset selges. (Et 

forsiktig anslag på 10 000 kr pr kvm for ca 2500 kvm gir en salgspris på ca 25 000 000 kr, som 

kan benyttes inn i prosjektet på Beinskardet ved et alternativ der herredshuset selges) 

 

 Bygge nytt på Beinskardet, beholde rådhuset – avslutte leieforholdet på Kysthaven i 2029. 

Da må det legges opp til et byggetrinn i 2029 der lege/helsestasjon mm flyttes f.eks til 

Beinskardet 

 

Rådmann anbefaler at det jobbes videre med «2 hus prinsippet», og at det legges frem en 

helhetlig plan. 

Når det kommer til tomtevalget, er det 2 tomter som er utredet i denne saken. I tillegg til det som er 

utredet over, vil de ulike valgene gi noen konsekvenser: 

 Tomtevalg Beinskardet, konsekvens:  

 Store deler av 2. etg i Kysthaven blir ledig. Det må settes i gang en prosess for å se på 

hvilke funksjoner som skal inn i de ledige lokalene. Flytte funksjoner og ansatte fra 

herredshuset? 

 Selge/rive deler av herredshuset etterhvert 

 Kommunedelplan Sistranda kan ferdigstilles. 

 

 Tomtevalg herredshustomta, konsekvens: 

 Det må lages gode løsninger for midlertidige og permanente lokaler for ansatte i dagens 

rådhus 

 2 hus prinsippet «innfris» ved at en avhender 1 bygg 

 Kommunedelplan Sistranda må legges ut på ny høring 

 

Når rådmannen skal anbefale et av alternativene, vektlegges følgende 3 argumenter: 

1. Kostnader: Notatet fra Rambøll viser at det er liten forskjell på kostnaden om Frøya 

kommune velger rådhustomta eller Beinskardet.  



2. Tid: Forskjellen på fremdriften er også liten, Rambøll skriver at bygging på rådhustomten vil 

ta litt lenger tid hvis kommunen river alt unntatt kjeller, men vil da få en positiv effekt hvis 

kommunen tar en trinnvis utbygning. 

3. Helsefaglige råd – viser til resultat fra workshop der tilbakemeldingen var entydig mot at 

Beinskardet er det beste valget for denne brukergruppen 

 

Ut fra at kostnader og tid er likestilt for de ulike tomtene, har rådmannen landet på å gjøre sin 

innstilling basert på de helsefaglige råd som er gitt fra ansatte i tjenestene. 

Rådmannens forslag til vedtak blir på dette grunnlaget å anbefale at tomten på Beinskardet velges 

til fremtidens utbygging av «morgendagens omsorg». Som en konsekvens av detter ser rådmann 

det nødvendig å sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på Hamarvik.  

Rådmann anbefaler at følgende tjenester skal samlokaliseres i og rundt det nye helsehuset: 

 Hele dagens pleie og omsorgstjenesten dvs. sykehjem og hjemmetjeneste, 

institusjonskjøkken og vaskeri for beboertøy. 

 I den videre planlegging anbefaler rådmann at det må tas høyde for at kommunen nå får 

gode lokaler tilpasset innbyggernes behov i fremtidens moderne kommune. (Ny 

kommunerolle) Herunder kan nevnes tilrettelagte lokaler for dagsenter eldre og dagsenter 

demente. Gode lokaler for rehabilitering, forvaltningskontor, aktivitører/livsglede, og det 

skal sees på om det skal tilrettelegges for et virtuelt behandlingsrom og lokaler for legevakt 

og ambulanse. Ta høyde for kommunale KAD –senger, lokaler for velvære/frisør/cafe, 

garasjer til hjemmetjenesten, gode uteområder for brukergruppene, seremoni og bårerom 

og tilrettelagte areal for pleie og omsorgsadministrasjonen.  

 

Rådmann anbefaler å ha fokus på utforming/estetikk, og ønsker at plantegninger skal godkjennes 

politisk før igangsetting. 

Som en konsekvens av punktene over ser rådmannen det nødvendig å se på kommunens totale 

arealbehov-  og se på hvordan en kan maksimal utnytte disse. 

Rådmann anbefaler ikke å flytte legetjenesten, helsestasjonen, psykisk helsearbeid, 

fysio/ergo.tjenesten i nytt helsehus, da de har gode og funksjonelle lokaler i Kysthaven. I tillegg 

jobber disse tjenestene i prosess med å bli «familiens hus» og det er derfor mest formålstjenlig at 

disse forblir i Kysthaven.  

Frivilligsentralen er ønsket over i et nytt helsehus av de ansatte innen helse og omsorg, og også av 

gruppen som jobber med frivillighet/pårørendeomsorg. Rådmann vil ikke anbefale dette, da det er 

et ønske fra øvrige virksomheter om at sentralen ikke skal være spesifikt knyttet opp mot eldre og 

et helsehus, men mot alle innbyggerne. Derfor mener rådmann at frivilligsentralen har den beste 

plasseringen midt i sentrum.   

 

Økonomiske konsekvenser 
 
Rådmann legger frem separate saker som omhandler øknomi 
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VED Å BEHOLDE PASSASJEN FRA RÅDHUSGATA TIL TOPPEN AV
ØRNADALSEVEIEN KNYTTER VI SENTRUM TETTERE SAMMEN.

FOR Å VIDERE KNYTTE SENTRUM TETTERE SAMMEN ER DET :
- Viktig at ny bebyggelse settes opp mot Rådhusgata
- Å ta i bruk tomter knyttet opp mot denne gata først
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TOMTE U TN YTTE LSE 1 :1 500

2
3

1 A

N

Målestokk 1:1500

N
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1

Opprinnelig forslag fyller ønsker om 48 omsorgsboliger fordelt i 4 tun og 28 boliger som liger i hovedbygg for helsehus. Dette medfører dårlig utnyttelse av Vestlig tomt. Det er dessuten
også viktig å ta hensyn til de 4 avlastningsboligene som er under innredning i bygg H. Vi foreslår derfor å dele byggeprossessen inn i to byggetrinn, hvor vi beholder bygg H og A under
byggetrinn 1.
Dette medører:
1. Dagens Bygg A + Dagens Helsehus vil kunne være i bruk gjennom byggeperioden for første byggetrinn
2. Første byggetrinn inneholder alle sentrale fellesfunksjoner slik at en samlet fra ytting av dagens sykehjem vil kunne gjennomføres ved ferdigstillelse av første byggetrinn

Dette gir også rom for videre utvikling av vestlig tomt. Det nnes ere nærliggende tomter som kommunen bør vurdere å sikre seg som tomtereserver for fremtidig utvidelsesbehov. De
mest aktuelle tomtene er vist på kartutsnittet til høyre.
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FU LLSTE N DI G FOR SLAG
48 Omsorgsboliger fordelt på 4 boligtun, med egen tilgang til liten hage ekk eller balkong. Alle boligtunene har god passasje til
hovebygg. De mer selvstendige boligene (boligtun 1 ,3 og 4) er større og ligger lengre unna hovebygg.
Boligtun 2 ligger nærmere hovedbygg og har en foreslått halvklimatisert passasje til hovebygg slik at de ikke trenger gjøre store
tiltak for og komme seg til helsestasjon/kantine.

To hager er lagt sentralt ved hovedbygg : Sansehagen og felles hage ved kantine. Sansehagen er lukket og de 28 omsorgsboli -
gene som ligger i hovedbygg har gos tilgang til denne.

Vi har lagt 1 1 parkeringsplasser i sokkel på hovebygg og 77 parkeringsplasser fordelt ute ved boligtunene.

4
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H

A

B YGGE TRI N N 1
Vi foreslår å dele prosjektet i to byggetrinn. Byggetrinn 1 er foreslått midlertidig bruk av Bygg H og A i perioden hvor det bestemmes
hvordan prossessen med nabo tomter videre utvikler seg.

Bygg H - Holder i dag 4 avlastningsboliger for barn, vi foreslår å bruke resten av bygget som omsorgsboliger under en prossess hvor
en utreder nærmere hva som skal gjøres med tomt 1 A. I resterende del av bygget kan man få plass til 7 omsorgsboliger, fellesrom
og 1 vaktrom arrangert som ett bofelleskap. De 7 boligene varierer i str fra 40m2 -44m2, felles arealet blir 1 33m2 og vaktrommet
35m2.

Bygg A - Blir i dag brukt som kontor og i kjelleren er det et stort arkiv. Vi foreslår og beholde denne byggningen slik at man kan ha
kontor i 1 og 2 etasje for nåværende leietakere. Disse to etasjene har ett ca arael på til sammen 858 m2.

Ved å beholde bygg H og A får man 31 omsorgsboliger fordelt i tun. Hovebygg forblir det samme og det er fortsatt like gode
passasjer og grønne uteområder til rådighet.

Vi har lagt 1 1 parkeringsplasser i sokkel på hovebygg og 85 parkeringsplasser fordelt ute ved boligtunene.
50
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PLANPROGRAM

Fullstendig forslag: Byggertrinn 1:
48 omsorgsboliger i bofelleskap og bokollektiv : 31 omsorgsboliger i bofelleskap og bokollektiv :

Boligtun 1 består av 6 x 2 omsorgsboliger på 49 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 292 m2. Samlet areal : 880 m2.

Boligtun 2 består av 6 x 2 omsorgsboliger på 35 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 456 m2. Samlet areal : 876 m2.

Boligtun 3 består av 5 x 2 omsorgsboliger på 52 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 224 m2. Samlet areal : 744 m2. Boligtun 3 består av 5 x 2 omsorgsboliger på 52 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 224 m2. Samlet areal : 744 m2.

Boligtun 4 består av 7 x 2 omsorgsboliger på 49 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 340 m2. Samlet areal : 1026 m2. Boligtun 4 består av 7 x 2 omsorgsboliger på 49 m2 i 2  etasjer med ett fellesareal på 340 m2. Samlet areal : 1026 m2. 

Bygg H blir innredet med 7 omsorgsboliger på 40-44 m2, 1 vaktrom og ett felleareal på 133 m2. Samlet areal : 462 m2. ( 
709 m2 med 4 avlastningsboliger) 

Bygg A beholdes som kontor lokaler med samlet areal på 858m2 på to etasjer. (1288 m2 med kjeller)

28 omsorgsboliger sykehjemplasser plassert i hovedbygg : 28 omsorgsboliger sykehjemplasser plassert i hovedbygg :

Alle disse er 28.5 m2 og har god tilgang til fellesarealer i hovedbygg. Samlet areal sykehjemplasser : 798 m2 Alle disse er 28.5 m2 og har god tilgang til fellesarealer i hovedbygg. Samlet areal sykehjemplasser : 798 m2

Hovedbygning : Hovedbygning :

Samlet felles areal med korridor og inngang i hovedbygning : 2144 m2 Samlet felles areal med korridor og inngang i hovedbygning : 2144 m2

Felles kantine for hele komplekset : 282 m2 Felles kantine for hele komplekset : 282 m2

Produksjonskjøkken : 156 m2 Produksjonskjøkken : 156 m2

Helsetjenester og kontor ansatte : 840 m2 Helsetjenester og kontor ansatte : 840 m2

Disp. lager : 1851 m2 Disp. lager : 1851 m2

Lager kjøkken : 200 m2 Lager kjøkken : 200 m2

Inngang Varelevering 121 m2 Inngang Varelevering 121 m2

Sermoni rom og båre inngang : 116 m2 Sermoni rom og båre inngang : 116 m2

Akutt mottak : 98 m2 Akutt mottak : 98 m2

Samlet eksisterende bygningsmasse: 3684 m2 Samlet eksisterende bygningsmasse: 3684 m2

I dette forslaget river vi totalt : 3684 m2  I dette forslaget river vi totalt : 1687 m2

Samlet areal alle funksjoner  nybygg : 10 132 m2 Samlet areal alle funksjoner  nybygg : 8376 m2

Samlet areal nybygg og bygg H og A:  10 373m2

Samlet areal uten disp. lager : 8281 m2 Samlet areal uten disp. lager : 8522 m2
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NOTAT 

Oppdrag Nytt Helsehus på Sistranda 

Kunde Frøya kommune 

Notat nr. 2 – Sluttleveranse 

Dato 2017/2/20 

Til Sigrid Helene Hanssen 

Fra Håkon Kvåle Gissinger 

Kopi Frøya kommune: Thomas Sandvik, Svanhild Mosebakken 

Rambøll: Oppdragsmedarbeiderne 

 

1. Bakgrunn 

Kommunestyret på Frøya, fattet i møtet 27.10.2016 vedtak om 

bygging av 48 boliger med heldøgns bemanning og nytt helsehus 

med 28 plasser for variert bruk (Korttid; Rehabilitering; Avlastning 

Palliativ behandling; Skjerming; Heldøgns omsorg).  Ønsket 

ferdigstillelse er i kommunestyrevedtaket satt til 2018. 

 

Parallelt med utredningen omkring «Morgendagens omsorg» så 

pågår det arbeid med revisjon av kommunedelplanen for Sistranda.  

Det er i tidligere og pågående utredninger vurdert 4 områder for 

bygging av nytt helsehus (Grønnskaget; Beinskardet; Gulosmyran 

og Rådhustomten) 

 

Rambøll ble den 24. januar 2017 kontaktet med forespørsel om å 

gjennomføre ett mulighetsstudium med kostnadsestimat for tomt 

til nytt sykehjem.  I forespørselen inngikk følgende alternativ 

 

1. Beinskardet 

2. Rådhustomten 

 

For rådhustomten skulle det inngå en overordnet vurdering av 

eksisterende bygningsmasse.  Kan deler av bygningsmassen 

gjenbrukes?  Hva er kostnadsmessige, miljømessige og 

fremdriftsmessige konsekvenser av rivning i forhold til gjenbruk?   

 

Kommunen understreket at det er viktig at Rambøll i tillegg til pris 

også gjør en vurdering av mulig fremdrift i utbyggingsplanene for 

de ulike tomtealternativ.    

 

De to tomtene som skal undersøkes er svært ulike alternativ.  

Direkte kostnadssammenligning er derfor krevende.  For 

rådhustomten vil det påløpe kostnader med rivning av uegnet del 

av bygningsmasse + kostnader med erstatningslokaler for dagens 
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brukere av lokalene.  For tomten på Beinskardet vil det påløpe infrastrukturkostnader.  

Nærmere undersøkelser har vist at også Rådhustomten krever betydelige oppgradering av 

kommunalt ledningsnett. 

 

Frøya kommune har vært i kontakt med Husbanken om planene for utbygningen. Selv om 

de anbefaler at en søknad leveres i løpet av 2017, anser de dette som en kurant utbygning 

og ser ikke noen utfordringer med støtte. I hht. sine retningslinjer vil Husbanken støtte 

utbygningen av sykehjem med 28 plasser med 55 % og utbygningen av omsorgsboliger 

med 48 plasser på 45 % opp mot en kostand på 3,144 millioner pr boenhet. I tillegg 

kommer også dagsentrene som er med i støtteordningen og skal være med i utbygningen. 

 

 

1.1 Hovedutfordringer med dagens løsning 

Frøya kommune har i dag kun ett sykehjem.  Dette sykehjemmet er plassert i Hamarvika.  

På nabotomten til sykehjemmet ligger det 7 kommunale trygdeboliger som i noen grad er 

tilpasset dagens krav til omsorgsboliger mhp universell utforming og andre forhold.  Frøya 

kommune har i den senere tid bygget en gruppe på 12 ordinære omsorgsboliger samt 6 

boliger som er spesielt tilpasset beboere med kognitive svekkelser.  Boligkomplekset har 

personalbase med døgnkontinuerlig bemanning. Boligene er plassert i Beinskardet boligfelt. 

 

Frøya kommune har i dag en overdekning av ordinære sykehjemsplasser, og en 

underdekning av omsorgsboliger på trinn 3 og 4 i omsorgstrappa.  Kommunen opplever et 

press på tilflytting av eldre beboere fra øyene.  Disse tilflytterne ønsker i stor grad å leie en 

lettstelt sentrumsnær bolig.  Tilflytterne har varierende hjelpebehov, men de fleste av 

tilflytterne har vesentlig bedre både fysisk og psykisk helse enn det som vil være normalt 

for tildeling av institusjonsplass. 

 

2. Beskrivelse av de ulike tomtealternativ 

I dette avsnittet vil de to tomtene få en kort omtale med en enkel kartskisse/bilde 

 

 

2.1 Beinskardet 
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Er en landbruksareal i slakt skrånende terreng mot øst.  Ca. halvparten av tomtens areal er 

fulldyrket.  Fylkesmannen ønsker å beholde tomten som landbruksareal, men har gitt en 

forhåndsuttalelse om at omregulering til offentlige funksjoner kan godkjennes dersom 

samfunnsnytten kan dokumenteres til å være stor nok.   

 

Tomtens øvrige beskaffenhet gjør den i alle dimensjoner svært egnet for formålet 
 

2.2 Rådhustomten 

 

 
 

Tomten er den typiske «Rådhustomten» monumentalt plassert på toppen av Havbyens 

hovedgate.  Som resten av Sistranda, gir orienteringen mot øst utfordringer i lys/skygge 

vurderinger.  Den naturlige hovedretningen på bygninger er Nord/Sør (som i dag).  Dette 

danner skyggefulle områder uten utsikt bakenfor første bygningsrekke.  Alternativ 

orientering med hovedretning øst vest vil gi dårlig tilpasning til terrenget for store kompakte 

bygninger.  Tomten er imidlertid såpass høyt plassert at den gir mulighet for gode siktlinjer 

mot sør og vest.  Det er viktig at en fokuserer på disse forhold når en plasserer endelig 

bygningsvolum på tomten. 

 

Tomten ligger øverst i Rådhusgata som er noe brattere enn stigningen i alternativ tomt i 

Beinskardet. Siste «kneiken» opp til parkeringsplassen oppleves som bratt.  Fra 

parkeringsplassen øker hovedhelningen på terrenget ytterligere.  Dette må hensynstas i 

videre utredning av bebyggelsesmønsteret.   

 

Ideelt sett vil en senkning av terrenget for hovedadkomst fra Rådhusgaten med ca. en 

meter være gunstig for de stigningsmessige forhold for hovedadkomsten, men det antas at 

en vil støte på grunt fjell, og at dette terrenginngrepet dermed vil bli forholdsvis kostbart.   
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2.2.1 Utbyggingsmuligheter og gjenbruk 

Et sentralt spørsmål for tomtealternativ Rådhuset, er om tomten er stor nok til formålet.  

Som del av oppdraget, har Rambøll blitt forelagt en tettstedsanalyse av «Havbyen 

Sistranda» utført av Cubus AS.  Utredningen er klar på at tomten er stor nok til dagens 

behov, og har utvidelsesmuligheter til å dekke fremtidens behov.   

 

Rambøll har på fritt grunnlag vurdert tomtestørrelsen og eksisterende bygningsmasse, og vi 

støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten er stor nok.  Rambøll har også vurdert 

eksisterende bygninger, og bygningenes plassering på tomten, og mener at bygningenes 

hovedbæresystem av plasstøpt betong for laveste etasjeplan kan benyttes som de står i 

dag.  Direkte gjenbruk av bygningenes bæresystem, vil gi et betydelig bidrag til redusert 

miljøbelastning for selve byggeprosjektet.  Vi mener også at gjenbruk av 

bærekonstruksjonene vil gi økonomiske bidrag i forhold til prosjektets totalkostnad. 

 

Den eldste bygningen på eiendommen (Fiskernes bank(1974)), har en ugunstig plassering 

på tomten.  Vi foreslår derfor at denne bygningen rives og erstattes av en ny og større 

bygning på 3000 m2 over 3 etasjer.  Dette grepet, med en konsentrasjon av bygningsvolum 

sentralt på tomten, gir god tomteutnyttelse og gir samtidig mulighet for et lettdrevet anlegg 

med korte gåavstander.  Høydemessig ligger dagens bygning, og foreslått fremtidig ny 

bygning, én full etasje lavere enn Bygg A og B. 

 

Mens tomten på beinskardet er bort i mot helt flat, er helningen på terrenget på 

Rådhustomten noe større.  Dette gir begrensninger på bygningsformen som kan medføre en 

noe lavere arealutnyttelse.  Gjenbruk av eksisterende bygningsstrukturer legger ytterligere 

begrensninger på tomteutnyttelsen.  Det er viktig at en bruker tilstrekkelig ressurser tidlig 

for å redusere effektene av de nevnte forhold.    

 

Ellers vil vi understreke at vi i dette avsnittet kun vurderer tomtestørrelsen.  Andre 

viktige forhold omkring dette alternativet er omtalt i avsnitt 3.3 

 

 
  



 

5/16 

 

Dagens bygningsstruktur 

 

 
 

Mulig plassering av nytt bygningsvolum.  Det er viktig å belyse andre muligheter før endelig 

valg av bebyggelsesmønster blir besluttet.   
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3. Vurderinger av de to ulike alternativ 

I dette avsnittet diskuterer de to alternative tomtene mot hverandre i ulike faglige 

dimensjoner: 

 

3.1 Planfaglige vurderinger 

En av de utløsende faktorene for etablering av nytt helsehus er de utfordringene vi står 

overfor i forhold til økende beretning om ensomhet. Ofte er det ikke de fysiske betingelsene 

som angir behovet for institusjon, men heller utrygghet og angst for å være i eget hjem 

dersom dette ligger langt fra annen bebyggelse. For Frøya er dette trolig en viktig 

forklaringsfaktor for hvorfor eldre beboere velger å flytte fra øyene og inn til sentrale områder på 

hovedøya.   

 

Frøya kommunestyre vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 at forslag til 

kommunedelplan Sistranda med planbeskrivelse, -bestemmelser og tilhørende plankart, 

datert 13.05.16, skulle legges ute på 2.gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 

01.07.16 til 02.09.16. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen, er det gjennomført en 

konsekvensutredning av tomten på Beinskardet.  Rådhustomten er allerede planmessig 

avklart. 

 

Viktige momenter fra konsekvensutredningen er at det bør avsettes areal på minimum 20-

25 daa med sikte på et voksende behov innenfor helse- og omsorgssektoren, og at sentral 

beliggenhet vil være nødvendig for å minimalisere arbeidsreiser med bil samt gi mulighet for 

mestring i hverdag for brukerne av helsehuset.  
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3.1.1 Avstand 

 
 

 

Figur 1 viser hva som ligger innenfor 350 meter fra de to tomtealternativene som 

analyseres. For Beinskardet er dette for det meste boliger, mens for Rådhustomten gjelder 

dette både post, kulturhus, butikker mm. Mange av de eldre vil ha ønske og mulighet til å 

bevege seg i de nære omgivelsene fra helsehuset, motivasjonen deres vil komme fra hvilke 

tilbud som ligger i disse omgivelsene.  

 



 

8/16 

 

3.1.2 Beinskardet 

 
Figur: Beinskaret 

 
 

  

Dyrka jord og tomtens funksjon 

Arealet er i dag verdifull landbruksareal og 

ligger i ytterkanten av det som kan kalles 

hovedsenter for Sistranda. Figur 3 viser to 

prinsipper for utvikling. Hvor den ene 

utviklingen skjer ved fortetting og den 

andre skjer med klattvis utbygging. 

Beinskardet vil i hovedsak føre til en 

nedbygging av dyrket mark og en klattvis 

utvikling av sentrum. Derimot vil det faktum 

at arealet ikke er bebygd fra før gi 

ekspansjonsmuligheter og det blir enklere å 

utvikle arealet etter ønske og behov. 

 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i 

området vil det, som figur 1 viser, være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne 

på helsehuset, lengre enn hva som kan gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre 

daglige funksjoner vil gjøre det vanskelig å betjene disse med andre hjelpemidler enn bil. 

Det vil bli utfordrende for de som bor i helsehuset å mestre hverdagen uten hjelp av 

personell eller pårørende. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette området kunne gi gode 

uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at det kan utvikles 

et område som kun er for eldre. Boligene som blir liggende rundt vil på dagtid være tomme 

da de fleste er på jobb og det vil bli liten interaksjon mellom ulike aldersgrupper og ikke like 

naturlig å stikke innom for de pårørende for et besøk.  
 

 

 

Figur 3: Viser to utviklingsmodeller for utbygging. Til 

venstre fortetting og høyre klattvis fordeling.   
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Transport og infrastruktur 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik 

som vann og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Imidlertid gjør den direkte 

adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med buss og bil. Det å etablere et 

helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de omsorgsboligene som ligger 

i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, og tilkomst 

eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere boliger 

mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av 

helsehus her vil det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved 

avkjørselen opp til Myran.  

 

Nødvendig regulering 

I gjeldende kommunedelplan for Sistranda er arealet regulert til landbruk-, natur- og 

friluftsformål. Å omdisponere landbruksareal er kontroversielt, men i forslaget til ny 

kommunedelplan som nå er under arbeid er arealet lagt inn som fremtidig offentlig 

tjenesteyting. Gjennom kommunedelplanen er planen konsekvensutredet. Etter at 

kommunedelplanen er politisk vedtatt må det utarbeides en reguleringsplan og senere en 

byggeplan for det nye arealet. Når arbeidet med reguleringsplanen kan starte vil altså være 

avhengig av når kommunedelplanen blir godkjent, og etter det vil reguleringsarbeidet ta om 

lag et år, med forbehold om politisk saksgang og ingen uforutsette hendelser. 

 

3.1.3 Rådhustomten 

 
Figur: Rådhustomten 

 

Dyrka jord og tomtens funksjon 

Tomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Jf. figur 3 vil 

utvikling av Rådhustomten føre til fortetting innfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten 

allerede er bebygd har et økonomisk negativt aspekt da dette kan bidra til redusert 

tomteutnyttelse og/eller rivningskostnader for eksisterende bebyggelse.  Det er samtidig 

positivt for miljøet om en klarer å gjenbruke deler av de eksisterende bygningsstrukturer.  



 

10/16 

 

Med dette oppnår en redusert materialbruk for prosjektet totalt sett, og en redusere 

forbruket av ubebygd grunn.  

 

Sosial virkning, synlighet og orientering  
Rådhustomta vil være et svært godt tilbud for de som bor der og som arbeidsplass for dem 

som arbeider der. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger 

ønsker å bo tett inn på folk og der det er sosialt spennende. Som figur 1 viser er tomten 

sentralt plassert med nærhet til dagligvare, kultur, post og andre tilbud. Potensialet for 

blanding av aldersgrupper er større for Rådhustomten enn for Beinskardet, noe som kan 

skap sosial forhindre kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for 

pårørende og andre besøkende å komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. 

 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted nærme sentrum gjør det lett for 

befolkningen å orienteres seg og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på 

samme sted. Det gjør det også enklere å kombinere behovet for en helsetjeneste med andre 

behov f.eks. handling og kulturtilbud og det reduserer behovet for bruk av bil, både for 

beboere, pårørende og ansatte. En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen 

som eksempelvis gjør det mer utfordrende å skape grønne områder for de eldre å bevege 

seg i.  

 

Transport og infrastruktur 

Tomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og 

utvidet funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne 

utnytte arealet bedre. Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på 

nabotomta i nord. En utfordring som må løses i videre prosess er forholdet til universell 

utforming. Tomten har en viss stigning og det må etableres gode løsninger for intern 

mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og besøkende å bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående 

skolen. 

 

Nødvendig regulering 

Arealet ligger allerede regulert til 

allmennyttige formål – institusjon i 

kommunedelplan for Sistranda. Området er 

også regulert til offentlige bygninger i 

reguleringsplan for «Herredshus/helsesenter 

m.m. på Sistranda» av 8.7.1981. En endring 

av denne reguleringsplanen er nødvendig 

spesielt i forhold til plassering av bygninger og 

høyder på disse, i samme prosess må adkomst 

til idrettsanlegget i nord-vest legges om. Da 

planen er etter eldre plan- og bygningslov bør 

det også settes sterkere krav til utnyttelse og 

uteoppholdsareal. Endringen i reguleringsplanen kan starte uavhengig av vedtak i 

kommunedelplanen for Sistranda. En slik endring av reguleringsplan vil kunne ta om lag et 

år, med forbehold om politisk saksgang og andre uforutsette hendelser. 

 

Figur 1: Reguleringsplan for «Herredshus/helse-

senter m.m. på Sistranda» av 8.7.1981. 
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3.2 Tekniske vurdering av eksisterende bygningsmasse og infrastruktur 

Utbyggingstomten på Beinskardet, er landbruksareal i lett skrånende terreng med enkle 

fundamenterings forhold.  Dette gjør det enkelt med en optimal utnyttelse av denne tomten.  

Tomten har i dag veitilkomst, men ingen infrastruktur for vann, avløp, EL.  En overordnet 

vurdering av opparbeidelse av nødvendig infrastruktur er medtatt i underavsnitt.  For 

rådhustomten er det en betydelig eksisterende bygningsmasse som legger føringer for de 

fleste praktiske forhold.  Vurderinger og kommentarer omkring dette tomtealternativet er 

medtatt i eget underavsnitt 

 

3.2.1 Infrastruktur – Beinskardet (men gjelder egentlig for begge tomtealternativ) 

 

Rambøll har kontaktet Frøya kommune v/ Grytvik, og fått følgende generelle kommentar til 

kommunal infrastruktur for vann og avløp på Sistranda: 

 

«Eksisterende ledningsnett på begge tomtealternativ har ikke kapasitet pr i dag. 

Avløpsnettet med slamavskillere er overbelastet. Vannledningsnettet har ikke kapasitet til og 

kunne gi en brannvannsdekning på 50 l/s. Dagens nett gir 20 l/s. 

 

Kommunen har planer om en gjennomgang av hele ledningsnettet. Dette gjelder spesielt i 

sentrum opp mot dagens sentrumsplan som er under utarbeiding. Ny hovedplan for 

kommunal drikkevannsforsyning forventes vedtatt innen utgangen av 2017.» 

 

Rambøll vurderer det derfor ikke som hensiktsmessig å gjennomføre kostnadsberegninger 

for stikkledningen inn til den nye tomten på Beinskardet, da denne kostnaden vil 

representere en svært liten andel at totalkostnaden for nytt Helsehus, og for totalkostnaden 

for nødvendig hovedopgradering av dagens kommunaltekniske infrastruktur. 

 

Rambøll er også spurt om infrastrukturkostnader i forhold til EL-kraft tilførsel, og har 

konkludert med en kostnadsforskjell på inntil 1,0 Mill for bygging på Rådhustomten, da 

hovedsakelig forklart med at eksisterende rom og plassering av trafo kan beholdes.   

 

Rambøll mener denne kostnadsforskjellen er så liten at vi anbefaler at kommunen ser bort i 

fra denne kostnaden i forbindelse med valg av tomt 

 

3.2.2 Rådhustomten 

Vi har på et overordnet nivå vurdert tomtestørrelsen på rådhustomten, og sett på hvorledes 

beliggenheten av de eksisterende bygninger påvirker utbyggingsmulighetene for et nytt 

helsehus. Rambøll har også utført en overordnet vurdering av om deler av dagens 

bygningsmasse kan gjenbrukes eller ikke (av hensyn til økonomi og fremdrift).   

 

Når det gjelder gjenbruk av eksisterende bygningsmasse, så er våre overordnede 

vurderinger at dette i noen grad vil redusere arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med 

full rivning og gjenoppbygning.  Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor denne 

reduksjonen i arealeffektivitet vil bli, men en forskjell på 5 – 10 % kan forventes.  I 

økonomiavsnittet har vi lagt til grunn en reduksjon på 7,5 %.   
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Størrelsen på reduksjon i arealeffektiviteten er den største enkeltfaktoren som påvirker 

lønnsomheten til dette tomtealternativet.  Det er derfor vesentlig at dette forhold utredes 

videre for å optimalisere tomteutnyttelsen. 

 

I et miljøperspektiv vil gjenbruk av eksisterende betongkonstruksjoner gi et betydelig positiv 

bidrag til prosjektets miljøeffektivitet (rivning av gamle brukbare betongkonstruksjoner, og 

oppføring av nye tilsvarende konstruksjoner gir en betydelig negativ miljøbelastning.) 

 

3.3 Videre utredninger 

Formålet med dette notatet er å gi et godt nok grunnlag til at kommunestyre kan foreta et 

tomtevalg.  For begge alternativ, vil et naturlig neste skritt være gjennomføring av et 

mulighetsstudium som inneholder følgende aktiviteter. 

 

1. Etablering/gjennomgang av et rom og funksjonsprogram 

2. En dypere kartlegging av dagens bebyggelsesmønster for en bedre forståelse av om 

hvilke deler av bygningsstrukturen en kan vurdere å beholde.   

3. Gjennomføre transport og logistikkanalyse i bygningskomplekset, og utvendig adkomst 

for person og varetrafikk 

4. Gjennomføre et volumstudium for å vurdere plassering av de ulike funksjoner i ulike 

alternative bygningsvolum på tomten (inklusive eventuell oppdeling av 

bygningsvolumene i ett eller flere byggetrinn) 

 

Rådhustomten, både med og uten gjenbruk av eksisterende bygningsstrukturer, har 

rammebetingelser som må vurderes i neste trinn i prosessen (mulighetsstudiet).  Disse 

problemstillingene er ikke ferdig utredet i dette notatet.  Vi har imidlertid laget en 

spørsmålsliste som mulighetsstudiet må diskutere og løse: 

 

 Tomten har store høydeforskjeller som må løses.  Ferdig bygningsmasse vil få tilgang 

til terreng fra flere nivå som i dag 

 Hovedadkomst kommer naturlig opp Rådhusgaten.  Naturlig plassering av ny 

hovedinngang vil bli på plan med dagens parkeringsplass.  Videre adkomst inn i bygget 

kan løses på mange ulike måter, og må være gjenstand for utdypende analyser 

 Varetransport og plassering av produksjonskjøkken må løses.  I utgangspunktet, kan 

hovedadkomst fra vest fremstå som mest naturlig for varer ut og inn av bygget.  

Alternative løsninger kan/bør vurderes før det konkluderes 

 Eksisterende bygningers bredde/lengdeforhold, og kommunikasjon mellom 

eksisterende bygninger, legger føringer for hvor de ulike funksjoner kan/bør plasseres.  

Det er begrensningene som følger av dagens bygningsform som i størst grad reduserer 

byggets maksimale arealeffektivitet.  (I hovedsak vil utredninger omkring dette 

kulepunktet, og hvilke løsninger som en finner bli avgjørende i forhold til om deler av 

eksisterende bygningsmasse skal gjenbrukes eller ikke).  

 Eksisterende bygningsmasse (selv i laveste plan) har vesentlig lavere etasjehøyde enn 

i moderne bygninger.  Dette gjør det mer krevende å finne løsninger for tekniske 

føringsveier (først og fremst ventilasjon).  På den andre side kan mer direkte gjenbruk 

av laveste plan i bygg B (for funksjoner med begrenset dagslystilgang) samt hele bygg 

C (som kontor og vaktmesterareal) åpne for større kostnadsbesparelser. 
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3.4 Økonomiske vurderinger/Kostnadsoverslag 

I forhold til sammenligning av de økonomiske virkningene av utbygging på de to ulike 

tomtene har vi lagt til grunn følgende tallverdier: 

 

 En ordinær institusjonsplass = 130 m2 BTA (inkl normalt utvalg av fellesareal og 

«helsehusfunksjoner») 

 En ordinær omsorgsbolig m/personalbase, tilpasset personer med kognitive svekkelser 

= 100 m2 BTA pr bolig 

 Prosjektkostnad pr m2 BTA eks mva ca. kr 35 000 

 Frittliggende omsorgsbolig i småhus ned mot 60 - 70 m2 BTA pr plass 

 Prosjektkostnad frittliggende bolig i småhus ca. kr 25 000,- pr BTA 

 Verdi/Besparelse eksisterende bærekonstruksjoner ca. kr 10 000,- pr m2 gjenstående 

BTA 

 Verdi/Besparelse fullstendig gjenbruk av bygg C ca. kr 20 000,- pr m2 

 Rivningskostnad Alt unntatt bygg C + bærekonstruksjoner/betong for laveste etasje på 

bygg A, B og H 7,0 Mill 

 Rivekostnad Gjenstående fra punktet over kr 3,0 mill.   

 Differanse arealeffektivitet mellom de to alternativ ca. 5 - 10 % 

 Videre konvertering av høyeste plan for bygg H til boliger (som påbegynt) vil kunne gi 

ytterligere besparelser – og rimelige fullverdige boliger, men kan låse for enkelte gode 

løsninger for samlet funksjonsfordeling innenfor bygningsmassen. 

 Tomteanskaffelseskostnad Beinskardet 3 – 5 Mill (anslått på bakgrunn av tidligere 

tomtekjøp i området) 

 

For begge alternativ kan det i «byggetrinn 2» (eller som del av byggetrinn 1) være aktuelt å 

realisere deler av utbyggingsbehovet gjennom enklere småhusbebyggelse.  Småhus er 

svært kostnadseffektivt da arealbehovet pr plass kan halveres til i forhold til at boligen er en 

integrert del av en større «institusjons bygning».  I tillegg kan byggekostnaden pr brutto 

BTA reduseres med ca. 30 % i forhold til en «standard omsorgsbolig» 

 

For sammenligningen mellom de to alternativ, har vi imidlertid lagt til grunn av den delen av 

behovet som løses gjennom småhusbebyggelse er likt for begge alternativ, og representerer 

dermed ikke noen prisforskjell mellom alternativene. 

 

3.5 Vurderinger av gjennomføringsstrategi/Fremdrift og kontraktsmodeller 

I gjeldende kommunestyrevedtak, er det skrevet at nytt helsehus skal være innflyttet i 

2018.  Dette vurderes av Rambøll som en urealistisk fremdrift.  Det kan være en ørliten 

teoretisk mulighet for at nytt sykehjem på Rådhustomten kan være innflyttet i desember 

2018, men da vil prosjektet påføres så høyt ytre tidspress at risikoen for dårlige og kostbare 

løsninger vil bli svært høy. 

 

Rambøll sin vurdering av helseplanen og det øvrige inntrykk vi fikk gjennom besøket på 

Sistranda er at det ikke medfører store konsekvenser om det velges en roligere 

gjennomføringstakt.  Det er svært mange «løse tråder» i forhold til innholdet i Helsehuset, 

og følgekonsekvenser i form av erstatningslokaler for dagens Rådhusfunksjoner + salgstakt 

for eksisterende bygningsmasse til at vi kan belyse disse forhold i den fulle bredde i denne 

tomteevalueringen. 
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Viktige faktorer som påvirker fremdriften i prosjektet er bl.a. 

 

 Fremdrift i pågående planprosesser 

 Intern arbeidskapasitet i forhold til utarbeidelse av en samlet plan for kommunens 

arealbehov (masterplan/omrokkeringer) 

 Fremdrift i politiske prosesser omkring valg av tomt, og finansiering av prosjektering 

og bygging 

 Fremdrift og finansiering av helt nødvendige oppgraderinger av kommunal 

infrastruktur på Sistranda 

 Kontraktsstrategi for gjennomføring av byggeprosjektet inklusive valg og fremdrift i 

nødvendige anskaffelser av prosjekterende og entreprenører i tråd med 

anskaffelsesregelverket. 

 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra 

tid for gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder).  På den andre side vil 

arbeidet med «omrokkeringsplanen» for Rådhusalternativet fort ta like lang tid som de 

overordnede planprosesser.   

 

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne 

gjennomføres raskere på Beinskardet enn på Rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også 

Beinskardet kunne få den korteste byggetiden. Ved en alternativ «trinnvis utbygging» vil 

trolig Rådhustomten kunne komme gunstig ut mhp fremdrift.  Rådhustomten gir gode 

muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 2018. 

 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av fremdriften i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur blir gjennomført før igangsettingstillatelse for nytt helsehus 

kan gis av byggesakskontoret. 

 

3.5.1 Neste trinn 

I prosessen frem mot ferdig nytt helsehus bør være at det lages en samlet fremdriftsplan for 

alt kommunalt arbeid.  Utredningen bør omfatte alle fagavdelinger i kommunen med interne 

avhengigheter som påvirker prosjektgjennomføringen. (Helse og Omsorg, Plan, Utbygging, 

Kommunalteknikk, Sentraladministrasjonen) 

 

Så snart tomt er valgt, kan en parallelt med den overordnede fremdriftsplanen iverksette 

videre «tidligfaseutredninger». 
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4. Konklusjon 

I dette avsnittet presenterer vi en sammenligning mellom de to tomtealternativene.  

Innledningsvis vil vi imidlertid understreke følgende hovedkonklusjoner: 

 

1. Ut fra planfaglige og helsefaglige vurderinger er Rådhustomten den beste plasseringen 

2. Kostnadsmessig og fremdriftsmessig kommer de to tomtealternativene forholdsvis likt ut 

(Etappevis utbygging kan endre denne konklusjonen) 

3. Arbeidet med å prioritere nødvendig oppgradering av kommunalteknisk infrastruktur bør 

iverksettes så raskt som mulig  

 

Et kort sammendrag av diskusjonene i forutgående avsnitt kan fremstilles som følger:    

 

 Beinskardet Rådhustomten 

Planfaglige vurderinger - ++ 

Fremdrift - + 

Kommunal infrastruktur og bygningsmasse 0 0 

Kostnadsmessige forhold + - 

Totalvurdering 0 + 

 

4.1 Økonomiske vurderinger 

De økonomiske vurderinger kan oppsummeres som følger: 

 

 
 

Hovedforskjellen i forhold til økonomi mellom de to alternativ skyldes rivningskostnadene for 

eksisterende bygningsmasse.  Alternativet på rådhustomten har potensial til reduserte 

kostnader gjennom optimalisering av plassering av de ulike funksjoner på tomten (dvs det 

kan være mulig å oppnå bedre arealutnyttelse gjennom god planlegging).  Alternativet på 

Rådhustomten har også bedre økonomisk fleksibilitet ved en eventuell trinnvis utbygging. 

 

4.2 Fremdriftsmessige konklusjoner 

Mulig fremdrift for de to alternativ vurderes som forholdsvis lik med en samlet utbygging.  

For alternativet på Beinskardet vil fremdriften i arbeidet med kommunedelplanen påvirke 

prosjektets fremdrift.  For alternativet på Rådhustomten vil en utarbeidelse av en intern 

omrokkeringsplan (for flytting av eksisterende aktivitet) påvirke fremdriften.   

 

Ved en eventuell trinnvis utbygging vurderes Rådhusalternativet å ha bedre 

fremdriftsmessig fleksibilitet enn alternativet på Beinskardet.  For begge alternativ er det 

vesentlig at nødvendig oppgradering av kommunalt vann og avløp har god fremdrift.   

Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet

Pleieplasser inkl fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000

Universelle boliger inkl fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000

Tomteerhverv Beinskardet 1 stk 42 mål 4 000 000

Besparelse gjenbruk Bygg C Rådhustomta 339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000

Besparelse gjenbruk av Kjeller Rådhustomta 1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000

Redusert arealeffektivitet Rådhustomta 7,5 % 22 155 000

Rivningskostnader (unntatt kjeller) 7 000 000

Sum 299 475 000 299 400 000
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4.3 Utdyping planfaglige konklusjoner 

Det er innenfor de planfaglige og helsefaglige vurderinger vi finner størst forskjell mellom de 

to tomtealternativene.  De planfaglige vurderinger kan oppsummeres slik: 

 

Beinskardet: 

 

Positivt Negativt  

Har god tilgang til hovedveinettet og buss Tar jordbruksareal 

Er ubebygd tomt med få mot ingen 

føringer for utvikling. Det er små behov for 

tilpasning og helsehuset kan i større grad 

bli utviklet fritt, eksempelvis i forhold til 

uterom og grøntareal.  

En ubebygd tomt kan samtidig være et 

negativt aspekt da bebyggelse som ikke 

har noen føringer ofte kan oppleves 

fremmed og ha liten sammenheng med de 

eksisterende strukturer    

 Vil spre funksjoner som tilhører sentrum  

 Har få aktivitetstilbud i gåavstand 

 

Rådhustomten 

Positivt  Negativt 

Beliggenhet og nærhet til funksjoner og 

aktiviteter  

Har allerede faste strukturer som gjør det 

mer utfordrende å finne gode løsninger 

innad på tomte eksempelvis i forhold til 

uteoppholdsareal og universell utforming 

av uteområdene   

Er allerede avklart i overordnet plan og 

kan dermed starte rett på regulering og 

senere byggeprosessen  
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NOTAT 

Oppdrag Nytt Helsehus på Sistranda (1350020652) 

Kunde Frøya kommune 

Notat nr. 3 – Utbyggingstakt og fremtidige utvidelser 

Dato 2017/4/7 

Til Sigrid Helene Hanssen 

Fra Håkon Kvåle Gissinger 

Kopi Frøya kommune: Thomas Sandvik, Svanhild Mosebakken, Kristin Furunes 

Strømskag 

Rambøll: Oppdragsmedarbeiderne 

 

1. Bakgrunn 

Dette notatet inneholder suppleringer og tilleggsinformasjon i 

forhold til de to tidligere leveransene 

 

1. Notat angående tomtevalg datert 20.2.2017 

2. Mulighetsstudie nytt helsehus på Rådhustomta datert 7.4.2017 

 

Det første notatet diskuterer de to tomtevalgene; Beinskardet og 

Rådhustomta.  Den andre leveransen viser et eksempel på 

hvorledes Rådhustomten kan utnyttes for å få på plass de ønskede 

helsehusfunksjoner. 

 

Hovedinnholdet i dette notatet er en forklaring til hvorledes den 

praktiske utbyggingen kan gjennomføres, samt hvilke fremtidige 

utvidelsesmuligheter som finnes på tomten, og nærliggende 

tomter, etter at det nye helsehuset er ferdig bygget. 

 

2. Forutsetninger 

Det er slik vi ser det 4 sentrale moment som danner grunnlaget for 

vurderingene i dette notatet: 

 

1. Samlet fraflytting av dagens sykehjem 

2. Midlertidige lokaler for de ansatte på Rådhuset 

3. Oppgradering av teknisk infrastruktur (vann og avløp) 

4. Fremtidige utbyggingsmuligheter (etter år 2020)  

 

For å ta punkt nr 3 først.  Det er i «Tomtevalgsnotatet» tydelig 

understreket at kommunal infrastruktur på Sistranda har 

underkapasitet, og byggetillatelse etter PBL vil ikke kunne gis før 

nødvendig oppgradering er iverksatt.  Det er derfor vesentlig at 

planlegging og finansiering av infrastrukturarbeidene påbegynnes 

så raskt som mulig. 
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Fra formannskapsbehandlingen, hvor tomtevalgssaken ble utsatt, er følgende etterspurt: 

 

Formannskapet «Ber om at rådmannen setter i gang en prosess i forhold til ansatte i dagens 

rådhus» 

 

Videre i vedtaksformuleringen understrekes det at både midlertidige og permanente 

løsninger for nytt rådhus skal utredes. 

 

Rambøll har sett på en mulig tomteutnyttelse for Rådhustomten.  Vårt forslag har høyest 

utnyttelse på den østlige delen, og lavere utnyttelse på den vestlige delen.  Mulighetsstudiet 

viser en mulig oppdeling i to byggetrinn.  Grovt sett gir denne faseinndelingen følgende 

muligheter og konsekvenser: 

 

1. Dagens Bygg A + Dagens Helsehus vil kunne være i bruk gjennom byggeperioden for 

første byggetrinn 

2. Første byggetrinn inneholder alle sentrale fellesfunksjoner slik at en samlet fraflytting av 

dagens sykehjem vil kunne gjennomføres ved ferdigstillelse av første byggetrinn 

3. Andre byggetrinn, omfatter to frittliggende boligtun med til sammen 24 boliger.  

Midlertidige løsninger må vurderes for disse boligene.  (De to tunene kan bygges samlet 

eller hver for seg, avhengig av behov) 

4. Det er mulig å etablere 7 midlertidige boliger i ledige lokaler i dagens helsehus dersom 

en ønsker dette (i tillegg til de 4 som allerede er etablert) 

 

For videre planlegging av byggearbeidene anbefaler vi at kommunen, uansett hvilken 

prosess og fremdrift som velges for det videre arbeidet, holder fast på faseinndelingen som 

er foreslått (for å holde nede størrelse og kompleksitet i gjennomføringen av 

byggeprosjektet).  Rambøll har ikke tatt stilling til om det er ønskelig med en pause eller 

ikke mellom de to fasene.  Kontinuerlig bygging vil være mulig dersom en ønsker dette, 

men faseinndelingen vil være praktisk i forbindelse med selve prosjektgjennomføringen.   

 

De byggearbeid som ligger i fase 1, er alle ordinær rivning og nybyggingsarbeid, mens 

arbeidene planlagt til fase 2, er i større grad en miks mellom nybygging og ombygging da 

Betongkonstruksjonene (råbygget) for bygg A, alle tre etasjer, bør vurderes for direkte 

gjenbruk.  Dette vil spare både tid, penger og miljø.  I tillegg vil bruk av Bygg A gjennom 

byggeperioden for fase 1, redusere kostnader med midlertidige lokaler for deler av de 

ansatte som i dag arbeider på rådhuset. 

 

For den gamle helsestasjonen (Bygg H), er det akkurat nå innredet 4 avlastningsboliger.  

Dersom en legger disse boligene inn i første fase, vil en knapt nok rekke å flytte inn i disse 

boligene før entreprenøren overtar byggetomten og boligene må fraflyttes. 

 

2.1 Funksjonelt innhold i fase 2  

Fase 2 ligger på den vestre delen av tomten.  Isolert sett har denne tomten vesentlig lavere 

utnyttelse enn hva som er tilfelle for det foreslåtte hovedbygget på den østlige delen av 

tomten.  En viktig endring i institusjonsbygg i dag i forhold til tidligere (for 30 år siden), er 

at byggene bygges mer kompakt, og gjerne over flere etasjer.  Dette er gunstig både i 
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forhold til institusjonsdriften (reduserte gåavstander), energibruk, og redusert press på 

nybyggingstomter (unngå tap av de naturressurser som ubebygde tomter representerer). 

 

Under arbeidet med mulighetsstudiet, har vi fått oppgitt at det skal bygges 48 plasser for 

heldøgns omsorg, og 28 ordinære omsorgsboliger.  I tillegg er det opplyst en rekke 

tilleggsfunksjoner, men disse funksjonene er i begrenset grad detaljert videre. 

 

Rambøll har i det foreslåtte mulighetsstudiet delt inn bygningsvolumene i enkelte 

hovedfunksjoner som kantine, aktivitetssenter, areal til samhandlingsreformen, 

resepsjon/inngang, kjøkken og logistikk, men denne inndelingen er på et svært overordnet 

nivå.  Etter hvert som prosjektet detaljeres videre, vil «funksjonsmiksen» endre seg, og en 

kan også forvente at nye funksjonelle ønsker kommer inn i prosjektet, mens andre 

funksjoner går ut.  Samlet areal vil som en følge av dette også endre seg. 

 

Det er viktig at en i den neste fasen i prosjektet arbeider med et samlet funksjonsprogram 

for hele prosjektet. Etter at samlet funksjonsprogram er endelig godkjent, kan dette deles 

mellom de to definerte byggefaser.  Når dette arbeidet er utført, så vil en stå igjen med en 

«rest» av funksjoner som må løses på tomten i vest.  På det nåværende tidspunkt er det 

vanskelig å forutsi nøyaktig hvilke funksjonelle behov som gjenstår.  En redefinering av 

utbyggingsbehovet på den vestlige delen av tomten, kan derfor med fordel utsettes til et 

senere stadium i prosjektforløpet.   

 

På det nåværende tidspunkt vil det være mulig å vurdere om hele funksjonsprogrammet kan 

løses på den østlige del av tomten, eller om en kanskje har behov for en vesentlig høyere 

tomteutnyttelse på de vestlige deler av tomten, enn hva som er antatt i foreliggende 

løsningsforslag (Mulighetsstudiet) 
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3. Utvidelsesmuligheter fremover i tid (innflytting etter år 2020) 

Rambøll er blitt bedt om en kommentar på følgende spørsmål: 

 

«Frøya kommune ønsker en vurdering av utvidelsesmuligheter fremover i tid.  Hvor kan 

disse bygges på tomta, samt hvor mange enheter er det plass til?» 

 

Vi har lagt til grunn at hele funksjonsprogrammet fra kommunestyresak 16/2752, løses 

gjennom mulighetsstudiet m/eventuelle revisjoner.  For behov etter dette tidspunkt, er det i 

saksfremlegget angitt: 

 

«Andre trinn i utbygging av bofellesskap.  Fleksibelt tilrettelagt for både trinn 4 og 5 i 

omsorgstrappa.  Samlokaliseres med utbygging på trinn 1» 

 

Bortsett fra lav utnyttelse av den vestlige delen av rådhustomten, er hele tomtepotensialet 

på rådhustomten utnyttet.  I sak 16/2752, legges det i utgangspunktet opp til en nærmest 

kontinuerlig videreføring av utbyggingen.  Det mest kortsiktige tilleggsbehovet vil da enkelt 

kunne løses med en høyere utnyttelse av den vestlige delen av tomten.  Vi har derfor 

illustrert en løsning med tre ganger så mange (36) boliger på denne delen av tomten. 

 

 

 

 

Eksempel på høyere utnyttelse av tomten i vest 

 

For å øke tidsperspektivet ytterligere, har vi valgt å ta en rask kikk på noen utvalgte 

nabotomter, som antas å kunne omdisponeres til helse og omsorgsfunksjoner. 
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3.1 Nærliggende nabotomter med utbyggingspotensial 

Det finnes flere nærliggende tomter som kommunen bør vurdere å sikre seg som 

tomtereserver for fremtidig utvidelsesbehov.  De mest aktuelle tomtene er vist på dette 

kartutsnittet. 

 

 
 

Eksempel nabotomter med potensial 

 

3.1.1 Boligtomten i sør vest (1B) 

Tomten (1B) er såpass sentralt plassert at kommunen bør forsøke å erverve denne ved 

første anledning.  Særlig hvis en klarer å «holde tilbake» utbygging av vestlige deler av 

rådhustomten (f.eks ved utvidet midlertidig utnyttelse av den gamle helsestasjonen til 

boligformål)  Da vil tomtene 1A og 1B kunne sees på samlet, og vil kunne ta en forholdsvis 

høy utnyttelsesgrad. 

 

3.1.2 Gamle Frøya VGS (2) 

Bygningsmassen på eiendommen er i stor grad spesialtilpasset til undervisningsformål, og 

vil være krevende å konvertere til helse og omsorgsformål.  Eksisterende bygninger er 

forholdsvis nye (ca 25 år), og vil enkelt kunne utnyttes til andre relevante formål som f.eks 

«midlertidig Rådhus» i en 10 – 20 års periode.  Etter dette tidspunkt kan eiendommen 

omdisponeres til fremtidig inndekning av Helse og omsorgsbehovet. 

 

3.1.3 Fotballbanen (3) 

Fotballbanen representerer en stor og lett tilgjengelig «tilleggstomt» med begrenset 

interessekonfliktnivå sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv.    
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4. Hovedfremdriftsplan 

Som en oppsummering av de ulike prosjektaktiviteter, og som en hjelp til en mer detaljert planlegging av  

 

«midlertidig plassering av ansatte i dagens rådhus og tidsperspektivet for midlertidigheten» 

 

Har vi satt om en grov hovedfremdriftsplan for perioden 2017-2019 

 

 

 

 

Hovedfremdriftsplan Frøya Helsehus 

Aktiviteter med Rød farge (Fase 2) vil kunne utsettes - Fremdriftsplanen har forutsatt gjennomgående prosjekteringsgruppe 

Aktiviteter med Grønn farge, er aktiviteter hvor det forutsettes høy egeninnsats fra kommunen sin side 

 

 

 

 

ID Aktivitet 2017 - K2 2017 - K3 2017 - K4 2018 - K1 2018 - K2 2018 - K3 2018 - K4 2019 - K1 2019 - K2 2019 - K3

1 Rom og Funksjonsprogram nytt helsehus

2 Flytteplan for Rådhuset

3 Prosjektering Infrastruktur VA

4 Kontrahering Entreprenør Infrastruktur

5 Bygging Infrastruktue

6 Kontrahering Rådgivergruppe

7 Forprosjekt - Tilbudsforespørsel Fase 1

8 Skisse og Forprosjekt fase 2

9 Kontrahering Entreprenør - Fase 1

10 Byggeperiode Fase 1

11 Klargjøring midlertidige lokaler - Rådhuset

12 Midlertidig fraflytting Rådhuset - Fase 1

13 Kontrahering Entreprenør - Fase 2

14 Byggeperiode - Fase 2

15 Planlegging av fraflytting og salg

16 Salg av gammelt sykehjem
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Oppsummering etter workshop 24.04.17 

Spm.1  Hvilke tjenester skal inn i nytt helsehus 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 

PLO i sin helhet 
Dagsenter inkl 2 
dagsenter – for 
demente og for 
eldre 
Fysio/ ergo -  
dagtid/heltid? 
Rehabiliterings-
fasiliteter- 
treningsrom++ 
Fasiliteter for 
-lege 
- Frisør ol 
- Cafe/pub 
- butikk 
-garasje for 
hjemmesykepl 
 
Faggrupper: 
PLO og hjemme-
tjenesten 
Ergo og 
fysioterapi 
Forvaltnings-
kontor 
Aktivitører- 
livsglede 
Frivilligsentral 

PLO med alle 
avdelinger, 
dialyse etc 
Dagsentrene 
Fysio- ergo- 
hjelpemiddel-
sentral? 
 

Dagsenter eldre demente 
Ambulansekompetanse – 
samarbeid 
Forvaltningskontor 
Hverdagsmestringsteamet – 
fysio/ergo 
Frivilligsentralen 
Legevakttjenester 
Desentraliserte 
spesialisthelsetjenestetilbud 
– gode behandlingsrom 
Hjelpemiddelsentral 
24/7 DAD – psykisk helse og 
somatikk 
Storkjøkken – 
bydelskafe/kiosk 
 
Faggrupper: 
Forvaltning 
Hverdagsmestring rehab 
fysio, ergo 
Ambulansekompetanse 
Aktivitører 
Legevakt 
Sykepleietjeneste 
Vernepleietjeneste 
Frisklivskoordinator 
 

Dagens sykehjem, dialyse, 
dagopphold/behandlingsrom, 
hjemmetjeneste, 
dagsentrene, 
forvaltningskontor, 2 
dagsenter- behovet for 2 
lokaler 
Fysio og ergo inn i egne 
egnede lokaler 
Hjelpemiddelsentralen 
Frivilligsentralen 
Frisør  
Åpen bydelscafe  
Velværerom/spa 
Samarbeid om 
kjøkkentjenester – samarbeid 
med Guri Kunna VGS 
Fagarbeidere  
Assistenter 
Psykisk helse? 
 

 

 

Spm 2: beskriv fordeler og ulemper ved tomtealternativ Beinskardtomta 

Fordeler Ulemper 

«smått er godt» -små boenheter, lettere 
m.skjerming av uteområder 

Avstand –litt lengre til sentrum 

Prosessene i MO har tatt utgangspunkt inn  mot 
Beinskardet tidligere 

For langt unna  brukere  /pårørende ? 
(usikker  på hva som menes her) 

Utearealer – god kapasitet, fin tomt, lettere 
terreng/uteområde. 
Flat tomt –god plass,  
Folkehelse 
Rolige omgivelser 
Skjerma for trafikk og støy 

Ikke i nærhet til fasiliteter som butikk etc. 

Samler mange brukere, seniorboliger som er  
etablerte rundt, ivaretar nærhet til fasiliteter 

Beinskardet –« en liten del av sentrumen» 
Sistranda vokser 
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Har nærhet til bhg. og dyr Mindre sosial deltakelse 

Stor plass for sansehage o.l. Bruk av dyrka mark /Jordbrukstomt 

Er sentrumsnært nok 
 

Mindre tilgang på kulturaktiviteter 

Sertifisering som livsgledehjem -  lettere å 
oppnå kriterier, bedre muligheter til å ivareta 
livsglede 
 

Mange eldre på ett sted 

Flytte fra institusjon til småhus Deler av kysthaven blir tom 

Tilgjengelig sykkelrute  

Har rom for utvidelse  

Rask byggestart, ledig tomt  

Gode parkeringsmuligheter  

Allerede etablerte eldre i Beinskardet -  kan 
bruke fasiliteter på helsehuset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spm 3: beskriv fordeler og ulemper ved tomtealternativ Herredshustomta 

Fordeler Ulemper 

Sentrumsnært Mye trafikk 

God utsikt Frøya Storhall 

Lettere å få til samarbeid med Bo, Aktivitet og 
Miljøtjenesten 

Høye bygg m. institusjonspreg 

Sambruk av sansehage med Moa/Øvergården Situasjonsbetinget i fh. til sambruk 
MOA/Øvergården 

Fordel for pårørende –nærhet til andre 
fasiliteter på Sistranda som butikk osv… 
lettere å stikke innom 

For komprimert bygningsmasse, skiller seg ut 

 Vanskelig med skjerming for demente/kognitiv 
svikt 

 Mindre fleksible utearealer 

 Mindre utbyggingsmuligheter 

 Bruk av uteområder for demente begrenses 

 Lite parkeringsmuligheter 
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 Ekstra kostnader v. flytting av ansatte fra 
Herredshuset 

 Mindre utnyttelse av ressurser i fh. til 
tjenesteyting –eks mye forflytning innad i 
bygget,  etg osv. 

 Brannsikkerhet 

 

 

 

Spm 4 Hva legger du i begrepet sentrumsnært for denne brukergruppen? 

Sistranda = sentrumsnært 

Sentrumsnært er 10-15 min gange 

Hva som er sentrumsnært kan oppleves forskjellig, uavhengig av fysisk avtand 

Nødvendige servicefunksjoner i nærhet –som butikk, lege, post, bank, apotek, treningstilbud, 
kulturtilbud, kafe` 

Fysisk framkommelighet viktig   - sommer som vinter 

Sentrum  - et «steinkast unna» -  versus vektlegging av fine uteområder hvor man kan bevege seg 

Trafikksikkerhet viktig 

Sentrumsnært – hvem sitt behov skal vi dekke? Brukere eller pårørende/besøkende? 
                              Disse brukerne har i hovedsak behov for hjelp 24/7 –mindre behov for 
                              Sentrumsnære funksjonaliteter. 

Ikke viktigst med sentrumsnært, men uteområder som er trafikksikker – bevegelsefrihet 
 

 

 

 

 

 

Spm 5 Ser dere behov for evt. endring i organisering –med tanke på helhetlig tjenesteløp? 

            (pg. av tettere samarbeid mellom faggrupper / tjenesteområder / nærhet. 

 

Behov for endring i organisering 

 

- Bli bedre på samhandling på tvers av tjenester og fagområder 

Må være endringsvillig 

Må få erfaringer –ut i fra tjenestetilbud etter hvert. 
 

Hjemmesykepleie og helsehus sammen –som i dag 

Dele helsehuset med omsorgsboliger og hjemmetjenesten i 2 virksomheter, med 2 v.ledere og 2 
ledere  
Utetjenesten og innetjenesten i samme bygg. 

Sykepleierpool helsehus 

Fysio + ergo  i helsehus 
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Dagsenter legges under pleie og omsorg 

 

Samarbeidende team for brukerne –IP i fokus 

Endring i oppgaver –endring i roller,: gir behov for endring i organisering -  nye strukturer må på 
plass 

Trenger ikke inn i samme bygg (samlikaliseres)  for å samarbeide, men viktig med gode 
møtearenaer 
Møtearenaer må organiseres –gode møtepunkter 
Arena for å snakke sammen og handle sammen 
Viktig å skape gode møtearenaer – krever endring i møtestruktur 

Forvaltningskontoret er et knutepunkt 

Koordinerende enhet –Forvaltningskontor  :  
Disse koordinerer og samhandler og får derfor en sentral rolle = «døra inn for samhandling» 

Vi må gå i gjennom strukturer, rutiner, roller, funksjoner  >     O-R-S 

«Familiens Hus» : Helhetlig løp –vil påvirke endring i struktur 

Vi vet for lite om hverandres oppgaver og fagområde 

Organisere i team –teambaserte tjenester (tverrfaglig) som blir en  «kompetansebase» 

Fokus på forebygging 

Endring i organisering m. faglig tilnærming 

 

Tettere samarbeid mellom faggrupper: 

Fysio og ergoter = fra 0 –til 100 år(alle aldersgr.) 

Vigtig med fagmiljø. Og at de ikke blir for spredt. 

Samarbeidende team for brukerne 

Det er behov for endring 

Stiller spm / usikker på  psykisk helse og organisering inn i helsehus 

Sykepleiere i en sykepleierpool 

 



 

Beregnet til 

FRØYA KOMMUNE 

 

Dokument type 

Tilstandsanalyse 

 

Dato 

2017-3-30 

 

TILSTANDSANALYSE 

FRØYA RÅDHUS 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

TILSTANDSANALYSE 

 

 

c:\users\esaadmin\appdata\local\temp\tilstandsanalyse fr__ya 

r__dhus endelig.docx 

 

Rambøll 

Mellomila 79 

 

NO-7493 TRONDHEIM 

T +47 73 84 10 00 

F +47 73 84 10 60 

www.ramboll.no 

 

Revisjon 2 

Dato 2017-3-30 

Utført av Håkon Kvåle Gissinger 

Kontrollert av Erik Vidar Hagerup 

Godkjent av Erik Vidar Hagerup 

Beskrivelse Tilstandsanalyse Frøya Rådhus  

 

 

 

Vår ref. 1350020652 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

c:\users\esaadmin\appdata\local\temp\tilstandsanalyse fr__ya r__dhus endelig.docx 

 

INNHOLD 

1. INNLEDNING ........................................................................... 4 
1.1 Bakgrunn/omfang .............................................................. 4 
1.2 Dokumentasjon.................................................................. 4 
1.3 Befaring ........................................................................... 4 
1.4 Rapporten ......................................................................... 5 
1.5 Generelt om Frøya Rådhus ................................................... 5 
1.6 Tekniske installasjoner og materialbruk .................................. 6 

2. TEKNISK OG FUNKSJONELL TILSTAND ..................................... 7 
2.1 Funksjonell tilstand ............................................................. 7 
2.2 Gjennomføringsstrategi ....................................................... 8 

3. REGISTRERTE AVVIK MED TILTAKSFORSLAG ............................ 9 

4. BILDER ................................................................................. 10 
 

 

 

 

 



 

 4 

 

 

 

 

 

 

c:\users\esaadmin\appdata\local\temp\tilstandsanalyse fr__ya r__dhus endelig.docx 

 

1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn/omfang 

Frøya kommune har i forbindelse med prosjektet «Frøya Nye Helsehus» besluttet å gjennomføre 

tilstandsanalyser for eksisterende bygningsmasse på stedet.  Resultatene fra tilstandsanalysen skal 

brukes for å vurdere behovet for oppgradering av rådhuset for videre drift som rådhus (0-

Alternativet) 

 

Bygningsmassen er 40, år, og store deler av de tekniske installasjoner er fra byggeår.  Vi har lag til 

grunn videre drift som rådhus i ca 30 år, og legger til grunn en variert, men begrenset 

utskifting/oppgradering av byggets tekniske installasjoner.  Det forutsettes en trinnvis 

utskifting slik at ikke kravene om full TEK10 for byggets klimaskjerm og Universell 

Utforming utløses for den samlede bygningsmassen. 

 

Registreringsmetodikken følger de anbefalinger som er gitt i Norsk Standard 3424:2012 

«Tilstandsanalyse for byggverk – Innhold og gjennomføring».  Vi har lagt til grunn at analysenivå 1 

er benyttet.  Referansenivået for gjenstående bygningsdeler, defineres til gjeldende 

byggeforskrifter fra 1987. 

 

1.2 Dokumentasjon 

Dokumentasjon som ble fremlagt: Komplett tegningsett for konstruksjon og Ark fra byggeår.  I 

tillegg er relevante tilsynsrapporter etterspurt.  Følgende rapporter er fremlagt: 

 

 Rapport fra siste brannsyn datert XX.XX.XXX 

 Rapport fra mattilsynet datert XX.XX.XXX 

 

Ut over de nevnte rapporter, har Frøya Rådhus ingen kjente avvik fra tilsynsmyndighetene. 

 

1.3 Befaring 

Vurderingene baseres hovedsakelig på visuell observasjon i forbindelse med gjennomgang av 

bygningsmassen og dets tekniske installasjoner, samt på opplysninger som fremkommer av 

forelagt dokumentasjon, og svar som ble gitt på spørsmål under selve befaringen.  

 

Rambøll tar forbehold om at det kan være forhold som ikke blir belyst i tilstrekkelig grad i 

forbindelse med gjennomgangen. Befaring av bygget ble gjennomført i to omganger:   

 

Overordnet gjennomgang, bygningsmessig, dato:  30.1.2017 

Tilstede: 

Frøya kommune, eiendomsavdelingen   NN 

Rambøll Norge AS, rådgiver:   Håkon Kvåle Gissinger 

 

 

Gjennomgang – Tekniske installasjoner, dato:  28.3.2017 

Tilstede: 

Frøya kommune, eiendomsavdelingen   Svein Ronny Skjømhals 

Rambøll Norge AS, rådgiver:   Håkon Kvåle Gissinger  

 

Den andre Befaringen på Sistranda ble innledet med ca. 30 min gjennomgang av teknisk status. 
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1.4 Rapporten 

I rapporten er kun de registrerte avvik som er vurdert å representere tilstandsgrad 2 eller 3 

medtatt og beskrevet.  

 

Kostnader for utbedring av avvikene er basert på erfaringstall og faglig skjønn. Dette omfatter 

totale prosjektkostnader for utbedring av avviket, inklusive eventuelt utarbeidelse og fremsendelse 

av søknad for søknadspliktige tiltak samt planlegging, kontroll av planlegging, utførelse og kontroll 

av utførelse i den grad de enkelte ytelsene er nødvendige/relevante for et ferdig resultat. Alle 

prosjektkostnader er eks. mva.  

 

I kapittel 4, er det medtatt bilder som viser eksempler på typiske og spesielle forhold. 

 

1.5 Generelt om Frøya Rådhus 

Frøya rådhus består av 4 sammenbygde bygninger og en frittliggende bygning.  Totalareal er ca 

5100 m2 + loft.  Rådhuset er bygd ut i 3 byggetrinn, hvor hovedbyggetrinnet ble gjennomført i 

perioden 1975 – 1976.  I dette byggetrinnet ble bygningene A, B og C oppført.   

 

Tidligere Fiskernes bank som lå på tomten (byggeår 1974) ble beholdt.  I 1982 ble Helsestasjonen 

oppført.  Alle bygningene er oppført med plasstøpte betongskonstruksjoner i 1 – 3 etasjer.  Alle 

bygningene har en takkonstruksjon som er bygget med et enkelt stålplatetak, anlagt på 

bærekonstruksjoner av stål som er festet til plasstøpt betongdekke over høyeste etasje.  

Ventilasjonsanleggene for den enkelte bygning er plassert på disse kalde loftene.  En oversikt over 

de ulike byggetrinn er vist på skissen under: 
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1.6 Tekniske installasjoner og materialbruk 

Yttervegger er hovedsakelig isolert bindingsverk med utvendig kledning av stående panel.  Større 

veggfelt uten vindu, har utvendig kledning av upusset teglstein.  Ca 60 % av vinduene er skiftet i 

den senere tid.  Bygget har også fått ny drenering i 2011 etter at gammel drenering gikk tett, og 

en fikk problemer med vanninntrenging i konstruksjonen. 

 

Stålplatetak på Bygg C og Fiskernes bank er tekket om i 2008/2009.  Stålplatetak på bygg A og B 

samt Helsestasjon fra byggeår. 

 

Innvendige vegger er en blanding av teglvegger (pussede og upussede) og platekledte lettvegger.  

Ingen av innerveggene er lastbærende.  Mesteparten av alle innvendige overflater skiftet ut for den 

samlede bygningsmasse i perioden 1990 (fiskernes bank) via 2000 – 2010 (NAV) til Rådhusfløya 

(2016).  Helsestasjonen er fraflyttet før innvendige overflater ble fornyet.  Kjellerne i Bygg A og B 

har også i stor grad originale overflater, innervegger og innerdører.   

 

Nedhengte systemhimlinger med integrerte lysarmatur er skiftet i samme takt som øvrige 

innvendige overflater.  Deler av lysarmaturene er moderne LED armatur. 

 

Bygget har direkte elektrisk oppvarming med panelovner.  En mindre del (ca 10 %) av gjenstående 

varmeovner fra byggeår.   

 

Grunnleggende teknisk infrastruktur EL (Tavler og kabling), Vann og Avløpsledninger er fra 

byggeår.  Ca. halvparten av sanitærutstyr er utskiftet. 

 

Balanserte ventilasjonsanlegg er montert på alle loft.  Helsestasjonen har ventilasjonsanlegg fra 

byggeår (dette er tatt ut av bruk og stengt av).  De øvrige anlegg er skiftet som følger; Bygg A 

2003, Bygg B 2008, Fiskernes bank og bygg C, ukjent. 

 

 

 

 
  



 

 7 

 

 

 

 

 

 

c:\users\esaadmin\appdata\local\temp\tilstandsanalyse fr__ya r__dhus endelig.docx 

 

2. TEKNISK OG FUNKSJONELL TILSTAND 

Bygningene og de tekniske installasjoner, har vært gjenstand for jevnt vedlikehold (maling og 

utskifting av enkelte bygningsdeler som vindu, taktekking og innvendige lettvegger).  

Bygningsmassen har ventilasjonsanlegg av nyere (halvgammel) dato.  Øvrig teknisk infrastruktur 

er fra byggeår, og dermed ca. 40 år gammelt.   

 

Levetid for tekniske installasjoner vurderes normalt til ca. 40 år.  Byggets tekniske installasjoner 

har dermed stått ut sin levetid, og vi anbefaler full utskifting.   

 

Krav til luftmengder, har økt kraftig siden byggeår, men siden ventilasjonsanleggene er nyere enn 

1997, antas alle ventilasjonsanlegg å oppfylle krav til luftmengde etter 1997 forskriften.  Dette 

vurderes som en OK standard for kontorbygg (selv om 1997 kravene til ventilasjon ligger en god 

del lavere enn TEK 10 kravene) 

 

En forbedring i forhold til ventilasjon som er medtatt, er å prioritere ventilasjonsluften til de høyere 

etasjer i bygningsmassen, og redusere ventilasjonsvolumet i bygningsmassens 

kjeller/sokkeletasjer. 

 

Yttertak med enkle stålplater, På bygg A, B samt Helsestasjonen har også stått ut sin levetid, og 

det rapporteres om begynnende vannlekkasjer.  Det er typisk med denne typen vannlekkasjer, i 

plateskjøter og innfestningspunkt (skruehull) når platetaket har stått så lenge.  Etterisolering av 

loft i forbindelse med utskifting av yttertak, anbefales.  Kostnaden med etterisolering er medtatt i 

posten for utskifting av yttertak.   

 

Byggets EL opplegg, er i stor grad fra byggeår, og vi anbefaler utskifting av alle underfordelinger 

og stigeledninger.  Utskifting av hovedtavle er vurdert som unødvendig, og dermed ikke medtatt i 

listen over anbefalte utskiftinger.  En grundigere vurdering av hovedtavle bør imidlertid 

gjennomføres i forbindelse med utskifting av byggets underfordelinger. 

 

Rådhuset har en heis fra byggeår som bør skiftes ut.   

 

Fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen bør gjennomgå en full innvendig rehabilitering 

inklusive etablering av nytt ventilasjonsanlegg.  I forbindelse med denne rehabiliteringen bør også 

yttervegger etterisoleres opp mot dagens tekniske krav (TEK 10) 

 

 

2.1 Funksjonell tilstand 

Byggets funksjonalitet for kontorformål ser ut til å være tilfredsstillende i dag.  

Undervisningsfunksjonene som ligger på laveste plan i bygg B i dag bør vurderes flyttet til byggets 

hovedplan for enklere tilgjengelighet og bedre dagslysforhold (f.eks ledige lokaler i den gamle 

helsestasjonen).  I de tekniske avsnitt anbefales for øvrig en «nedgradering» av kjeller i Bygg A, 

da de av flere årsaker vurderes som mindre egnede arbeidsplasser. 

 

Den samlede bygningsmassen har lav utnyttelse i dag.  I første omgang, vil Frøya kommune oppnå 

bedre balanse mellom kapasitet og faktisk bruk gjennom fraflytting og nedgradering av alle areal 

med arbeidsplasser i kjeller (Bygg A).  Dersom behovet avtar ytterligere, kan kommunen vurdere å 

rive «Fiskernes bank» og/eller selge den gamle helsestasjonen.   
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2.1.1 Universell Utforming 

Dagens rådhus har hovedadkomst på plan 2. dette planet har tilgang fra terreng, men dagens 

hovedadkomst går via en utvendig trapp.  Dette gir dårlig tilgjengelighet for Rullestolbrukere og 

andre brukere med behov for spesiell tilrettelegging.  Etablering av nytt hovedinngangsparti høyere 

terreng i nord bør vurderes.  Alternativt, kan et nytt trapperomstilbygg med heis på 

parkeringsplassen foran hovedinngangen til «Fiskernes bank» (eller på tuftene etter Fiskernes 

Bank, dersom en velger å rive denne bygningen), vurderes som en mulig løsning for bedre 

tilgjengelighet for alle. 

 

 

2.2 Gjennomføringsstrategi 

Vi har i forhold til prioritering på utførelse over tid samlet utskifting av byggets tekniske 

installasjoner + ny taktekking som et felles prosjekt tidlig i planperioden.  På bakgrunn av signaler 

om dårlig arealutnyttelse i dag, har vi lagt til grunn av sokkel/kjelleretasjene i stor grad 

nedgraderes til kjeller/lagerfunksjoner, og at ordinære kontorfunksjoner konsentreres til de høyere 

etasjeplan hvor dagslysforholdene er bedre. 

 

Når de tekniske installasjonene er skiftet ut i sin helhet, kan en omdisponere arealbruken gjennom 

«totalrehabilitering» av fraflyttede lokaler i den gamle helsestasjonen (medtatt som teknisk 

oppgradering) gjennomføres. 

 

Nytt trapperomstilbygg med heis foran, eller i stedet for Fiskernes Bank bygning, er medtatt som 

et prioritert Utviklingsprosjekt tidlig i planperioden, men beløpet ligger i en egen kolonne da dette 

regnes som et investeringsprosjekt. 
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3. REGISTRERTE AVVIK MED TILTAKSFORSLAG 

I nedenstående tabell fremkommer en sammenstilling av registrerte avvik av tilstandsgrad 2 og 3 

inkl. tilhørende prosjektkostnad for utbedring.   

 

Bygn 

del 

Beskrivelse Utskiftings 

kostnad 

Utskifting 

kostnad 

Utviklings 

kostnad 

TG Prioritet 

  0-4 år 

[NOK]  

eks mva  

5-10 år 

[NOK] 

eks mva  

0-4 år 

[NOK] 

eks mva  

TG Høy (H)  

Lav (L) 

 

24 Utskifting av yttertak 1 500 000   2 H 

24 Tillegg for isolering av loftsgulv 1 000 000   2  

       

 Rehabilitering/oppgradering 

helsestasjonen (ca 400 m2)  8 000 000 

 

3 L 

       

40 Utskifting av underfordelinger 2 000 000   2 L 

90 Utskifting av heis 1 000 000   3  

       

 Nytt inngangsparti med heis (Øst)   5 000 000 3 H 

       

       

       

       

 sum 5 500 000 8 000 000 5 000 000   
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4. BILDER  

 

 

Bilde 1: EL underfordeling fra Byggeår 

 

Bilde 2: Betydelig rustangrep på takplater 

Yttertak 

  

Bilde 3: Gjenstående panelovn fra byggeår  Bilde 4: Eksempel innredning 

 

 

 

Bilde 5: Vannmåler fra byggeår Bilde 6:  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 17/375    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TOMTEVALG - MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar å benytte dagens rådhustomt for utbyggingen av fremtidens 

tjenester i «morgendagens omsorg» jfr. vedtak i K-sak 195/16.  

2. Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å selge dagens sykehjem på 

Hamarvik. 

3. Kommunedelplan for Sistranda legges ut på ny høring. 

4. Rådmann bes om å utarbeide oversikt over øvrige saker og konsekvenser i forslaget til 

vedtak som trenger videre politisk behandling før iverksetting, og saker som kan iverksettes 

administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme. Oversikten legges frem 

for formannskapet for godkjenning. 

5. Rådmann bes designe en prosess av det forestående arbeidet for «morgendagens omsorg 

trinn 3». Det skal nedsettes en prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i prosjektet. 

Rådmann bes om å legge frem en sak der det foreslås hvem som skal delta i 

styringsgruppen, arbeidsgrupper og hvilke oppgaver, roller og mandat de skal ha. 2 

representanter fra kommunestyret skal sitte i styringsgruppen (samkjøring med arkivsak 

17/347). 

 

 

Vedlegg: 
1. Notat fra Rambøll av 20.02.17  

 

 

 

Saksopplysninger:   
Dagens tomt der herredshuset er plassert, omtales i denne saken som rådhustomta 

Frøya kommune vedtok i sak 195/16 å bygge helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger i 

forbindelse med prosjektet «morgendagens omsorg». Tjenesten ble vedtatt å skulle samles og 

samlokaliseres. Rådmannen anbefaler i «sluttrapporten for morgendagens omsorg fase 2» at den 

nye, valgte tomta bør gi mulighet for samlokalisering, samt dekke behovet for utbygging fremover i 



tid (for å ivareta målet om samlokalisering) og gi faglig gode løsninger (i forhold til tilgang til 

utearealer, skjermet sansehager, brannsikkerhet osv.)  

Kommunedelplan Sistranda av juni 2016 

Det ble vurdert 4 områder for utbygging av «morgendagens omsorg» i 2.høringsutkast 

kommunedelplan Sistranda. Grønnskaget, Beinskardet, Gulosmyran og Rådhustomta. Grønnskaget 

og Gulosmyran ble tidlig vurdert til å være for lite sentrumsnært. Rådhustomta var en mulighet, 

men den ble på det stadiet vurderte for liten med tanke på senere utvidelse. I tillegg kom aspektet 

med at kommunens administrasjon bruker rådhuset i dag og den ble derfor ikke vurdert som et 

mulig alternativ i denne innledende fasen 

Beinskardet, en 47,8 daa tomt ble ansett som et godt alternativ, med god plass til dagens og 

morgendagens utbygning, og det ble på det stadiet jobbet videre med det alternativet. 

Faglige opplysninger 

I Husbankens veileder: Rom for trygghet og omsorg – veileder for utforming av omsorgsboliger og 

sykehjem, vektlegges at hvor godt uteområdet er tilrettelagt og hvor attraktivt det er å gå ut, 

påvirker hvor mye beboerne kommer seg ut. Økt tilgang til aktiviteter utendørs er også en av 

satsningsområdene for Livsgledesykehjemmet, samt at økt aktivitetsnivå vil føre til en raskere 

rehabilitering av de på korttids- og rehabiliteringsopphold 

Gjennom «morgendagens omsorg», fase 2, er det kommet innspill på at dagsentrene, kognitivt 
svekkede og de sykeste av de syke må plasseres på bakkenivå på bakgrunn av lett tilgjengelige 
utearealer, skjerming og brannsikkerhet.  

Man vet at det fremover vil bli en økning av antall demente. Dette er en brukergruppe som 

anbefales plassert på bakkenivå med direkte utgang til skjermede utearealer, jamfør Demensplan 

2020. I tillegg ligger det både i veileder fra Husbanken og Demensplan 2020 et fokus på konseptet 

Smått er godt. Dette innebærer: I motsetning til de gamle, store og uegnede institusjonsbyggene, er 

små, hjemlige og oversiktlige boenheter med direkte tilgang til uteareal assosiert med mindre uro, 

angst og depresjon og bedre orienteringsevne, mobilitet og sosial kontakt. Dette gir igjen lavere 

bruk av medikamenter. Smått er godt - konseptet gir imidlertid ikke bare et gunstig bomiljø for 

personer med demens og kognitiv svikt, men også for andre brukergrupper med behov for heldøgns 

helse- og omsorgstjenester og tilrettelagte botilbud (Demensplan 2020).  

I forhold til lokalisering har et ønske om sentrumsnær beliggenhet vært sentralt. I Husbankens 

veileder vektlegges at omsorgsboliger fungerer best når de lokaliseres nær det lokale livet med 

samfunns- og servicefunksjoner. Sistranda inneholder en rekke funksjoner som oppfyller dette, her 

ligger barne- og ungdomsskole, legekontor, cafe, hotell, frivilligsentral og kulturhus, samt flere 

idrettsanlegg.  Jamfør statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014) er det et mål at arealbruken skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 

livskvalitet.  Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

En så sentrumsnær plassering som mulig vil øke beboernes mulighet til å benytte seg av de 

tilbudene som sentrum har uten å måtte være avhengig av biltransport. I tillegg vil funksjonene 

kunne nås av en større andel av ansatte og besøkende som kan benytte gange eller sykkel som 

transportmiddel.  

 



Vurdering av 2 tomtevalg: 
 

1. Rådhustomta 

Under planleggingen av prosjektet ble det tydelig at deler av aktivitetene som foregår på Kysthaven 

vil bli plassert inn i det nye helsehuset. Dette er spesielt Dagsentrene, som er en del av 

støtteordningen fra Husbanken, og det er naturlig å ta med Cafeen, når brukerne også i stor grad 

flyttes. I tillegg ønsker administrasjonen i BAM (Bo-, aktivitets- og miljøtjenesten) å flyttes nærmere 

sine lokaliteter som ligger rundt dagens rådhus. 

Dette gjør at deler av Kysthaven som huser disse aktivitetene i dag blir ledig (3.etg). Frøya kommune 

har en leieavtale av bygget som strekker seg frem til 01.05.2029. Dette gjør at rådmannen uansett 

vedtak om plassering vil anbefale at Frøya kommune flytter personal fra dagens herredshus til 

Kysthaven, slik at vi utnytter dette bygget på best mulig måte. Dette gir at behovet for areal i dagens 

herredshus blir mindre.  

I forbindelse med det som beskrives ovenfor, blir rådhustomta aktuell. Dette er et mindre område 

enn det rådmannens tidligere innstilling til utbygging av «morgendagens omsorg» på Beinskardet 

er. «Morgendagens omsorg», må da planlegge byggene annerledes, dvs. oppover og kanskje tettere 

for å få plass til den vedtatte utbygningen, samt ta høyde for fremtidig utbygning. I henhold til 

vurderingen fra Cubus mottatt 22.12.16 anser de at herredshustomta er stor nok for 

«morgendagens omsorg». Rambøll har på fritt grunnlag vurdert tomtestørrelsen og eksisterende 

bygningsmasse, og støtter Cubus AS sine vurderinger om at tomten er stor nok (Vedlegg 1). 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Rådhustomta er i dag lavt utnyttet, det er en av områdets fineste tomter både med hensyn til utsikt 

og sol, og vil være et svært godt tilbud for de som bor der og som arbeidsplass for dem som 

arbeider der. En lang rekke undersøkelser viser at beboere i bo og omsorgsboliger ønsker å bo tett 

inn på folk og der det er sosialt spennende. Tomten er sentralt plassert med nærhet til dagligvare, 

kultur, post og andre tilbud. Beboere fra tjenesten bo- aktivitet og miljøtjeneste er plassert på 

nabotomta, inkl. avlastingsenhet for barn og ungdomsboliger. En blanding av aldersgrupper skaper 

en sosial kontroll og kan forhindre kriminalitet. Samtidig vil en sentral plassering gjør det lettere for 

pårørende og andre besøkende å komme til og også stikke innom uten så mye planlegging. Et stort, 

samlet helsefaglig miljø sentralt plasser er mer attraktivt å arbeide i og gir også god faglig 

utviklingsstimulans. Det kan ha betydning for rekruttering og stabilitet. 

At alle helsetilbud og tjenester blir samlet på et sted gjør det lett for befolkningen å orienteres seg 

og finne fram og også eventuelt bli betjent av flere tilbud på samme sted. Det gjør det også enklere 

å kombinere behovet for en helsetjeneste med andre behov f.eks. handling og kulturtilbud og det 

reduserer behovet for bruk av bil, både for beboere, pårørende og ansatte.  

En ulempe med denne tomten er den begrensede plassen som eksempelvis gjør det mer 

utfordrende å skape grønne områder for de eldre å bevege seg i. I tillegg ligger tomten nært den 

nylig utbygde fotballhallen. Dette vil generere en del trafikk, blant annet av busser, gjennom det 

samlede tomtearealet. Dette vil ytterligere stille krav til plassering av bomiljø for brukergrupper 

med særlig behov for skjerming. 

En annen utfordringen ved å benytte denne tomten hvor man arealmessig må bygge i høyden vil 

være å fortsatt ivareta smått er godt og unngå institusjonspreg. I vedtak 195/16 er følgende 

vektlagt: (..) idealet for så å si alle grupper med bistandsbehov at de skal bo i mest mulig vanlige 



boliger i ordinære bomiljøer og ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og 

hverdagsliv. 

Miljøaspektet 

Rådhustomten er allerede bebygd og vil ikke føre til nedbygging av dyrket jord. Utvikling av 

rådhustomten vil føre til fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det at tomten allerede er 

bebygd har et økonomisk negativt aspekt (Rambølls vurderinger er at dette i noen grad vil redusere 

arealeffektiviteten i forhold til et alternativ med full rivning og gjenoppbygning med ca. 7,5%), men 

samtidig er det positivt i forhold til gjenbruk av materiale og eksisterende bebyggelse.  

Kommunikasjon 

Rådhustomten har all infrastruktur (VA, el, vei mm.) lagt fram, men for å tilfredsstille en ny og 

utvidet funksjon må kapasiteten på denne utvides. En ny funksjon vil imidlertid kunne utnytte 

arealet bedre. Det er utvidelsesmuligheter både innenfor dagens eiendom og på nabotomta i nord. 

En utfordring som må løses i videre prosess er forholdet til universell utforming. Tomten har en viss 

stigning og det må etableres gode løsninger for intern mobilitet slik at det blir enkelt for brukere og 

besøkende å bevege seg i området.  

Nærmeste bussholdeplass er om lag 260 meter unna rett utenfor den nye videregående skolen. 

2. Beinskardet: 

Kommunedelplan for Sistranda plasserer fremtidig utbygging i «morgendagens omsorg» på 

Beinskardet, med grunnlag i de punkter som beskrevet under «kommunedelplan Sistranda» 

Sosial virkning, synlighet og orientering  

Selv om det bygges boliger rundt helsehuset og kommunen får en befolkningsvekst i området vil det 

være lang avstand til ulike daglige tjenester for beboerne på helsehuset, lengre enn hva som kan 

gjøres til fots. Avstanden til butikk, post og andre daglige funksjoner vil gjøre det vanskelig å betjene 

disse med andre hjelpemidler enn bil. Imidlertid vil tilgangen på areal i dette området kunne gi gode 

uteområder, med felles hageareal for beboerne og mye grønt. Faren er at det kan utvikles et 

område som kun er for eldre. Private boliger som blir liggende rundt vil på dagtid være tomme, med 

unntak av Rabben barnehage, da de fleste er på jobb og det vil bli liten interaksjon mellom ulike 

aldersgrupper og ikke like naturlig å stikke innom for de pårørende for et besøk 

Fylkesmannen har trukket sin innsigelse på bygging på Beinskardet på bakgrunn av at dette arealet 

benyttes til et formål av høy samfunnsmessig interesse, så hvorvidt det da blir ledig til private 

interesser er usikkert hvis Frøya kommune vedtar å bygge «morgendagens omsorg» en annen plass.  

Miljøaspektet 

Arealet er i dag landbruksareal og ligger i ytterkanten av det som kan kalles hovedsenter for 

Sistranda. Beinskardet vil i hovedsak føre til en nedbygging av dyrket mark og en «klattvis» utvikling 

av sentrum. Derimot vil det faktum at arealet ikke er bebygd fra før gi ekspansjonsmuligheter og det 

blir enklere å utvikle arealet etter ønske og behov. 

 

Kommunikasjon 

Da denne tomten ikke tidligere er bebygd er det liten tilgang til offentlig infrastruktur slik som vann 

og avløp, interne veiløsninger, el- ledninger osv. Det er utbygd vei og fortau i forbindelse med 



boligfeltet. Imidlertid gjør den direkte adkomst til hovedveien det enkelt å komme til og fra med 

buss og bil. Det å etablere et helsehus på dette arealet kan gi fordeler ved at avstanden til de 

omsorgsboligene som ligger i Beinskardet boligfelt og de sørlige boenhetene i Sistranda blir kortere, 

og tilkomst eksempelvis for hjemmetjenester til de områdene blir enklere. Hvis det bygges flere 

boliger mellom Midtsian og Beinskaret vil disse områdene i framtiden kunne vokse sammen. 

Nærmeste bussholdeplass er om lag 250 meter unna ved Rabben, ved etablering av helsehus her vil 

det kunne åpnes for diskusjon om etablering av bussholdeplass ved avkjørselen opp til Myran.  

Tidsaspektet 

Hovedforskjellen mellom de to tomtealternativ er at tomten på Beinskardet trenger ekstra tid for 

gjennomføring av nødvendige planprosesser (3 – 6 måneder, anslått av Rambøll).  På den andre side 

vil arbeidet med logistikk/midlertidige lokaler for rådhusansatte fort ta like lang tid som 

planprosessene.   

Når en kommer til prosjektgjennomføringsfasen, vil prosjekteringsprosessen kunne gjennomføres 

raskere på Beinskardet enn på rådhustomten.  I byggefasen vil trolig også Beinskardet kunne få den 

korteste byggetiden, da dette er en tomt uten tidligere bebyggelse. Ved en alternativ «trinnvis 

utbygging» vil trolig rådhustomten kunne komme gunstig ut med hensyn på fremdrift. 

Rådhustomten gir gode muligheter for innflytting av de tidligste byggetrinn innen utgangen av 

2018. 

Begge tomtealternativ vil være avhengig av at god fremdrift i nødvendig oppgradering av 

kommunalteknisk infrastruktur. Og er avhengig av at dette blir gjennomført før kommunen kan 

behandle byggesak. 

  

Konsekvenser: 

«Morgendagens omsorg» vil ha den konsekvensen at uansett tomtevalg, vil aktiviteten som nå 

utføres i Kysthaven (Dagsenter, Cafe) føre til store, ledige lokaler på Kysthaven. (Dette pga. at disse 

aktivitetene skal være med over i et nytt helsehus). Med den langsiktige leieavtalen kommunen har 

med for leie av kysthaven, trenger kommunen å utnytte dette arealet på best mulig måte. 

Rådmannen anser derfor at det vil uansett bli nødvendig å flytte personal fra herredshuset til 

Kysthaven for å utnytte det.  

Rådmannen anser det derfor også nødvendig med en gjennomgang og effektivisering av 

herredshuset og arealet administrasjonen bruker i dag. Herredshuset er et gammelt bygg og vil 

etter hvert kreve store vedlikeholdskostnader, og det vil bli nødvendig å begrense dette på så lite 

areal som mulig hvis Frøya kommune fremdeles skal ha personal i herredshuset. Frøya kommune 

må da ta stilling til hva som skal gjøres med det «overflødige» arealet dette medfører.  

Frøya kommune er i gang med revisjon av kommunedelplan for Sistranda. Da det under 

høringsperioden kom inn merknader og innspill som ikke tidligere hadde vært vurdert vedtok Frøya 

kommunestyre med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 at forslag til kommunedelplan 

Sistranda med planbeskrivelse, -bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, skulle legges 

ute på 2.gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 01.07.16 til 02.09.16. Gjennom denne 

kommunedelplanen er det gjennomført en konsekvensutredning av tomten på Beinskardet, mens 

Rådhustomten er allerede planmessig avklart. 



Et prinsippvedtak om plassering av utbyggingen av «morgendagens omsorg» på rådhustomta vil 

endre rådmannens tidligere innstilling til kommunedelplan Sistranda om utbygging på Beinskardet. 

På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at kommunedelplanen for Sistranda legges ut på ny 

høring. Plan- og bygningsloven omfatter en rekke krav til formelle høringsprosesser for å ivareta 

innbyggere, svake grupper, sektormyndigheter og andre interessenter. Dette prinsippvedtaket vil 

medføre så store endringer for kommunedelplanen at behovet for ny høring vil være til stede. Her 

vil blant annet innspill tomtens beliggenhet og utnyttelse, samt byggenes høyde bli gjenstand for 

formell høring og offentlig ettersyn. 

Økonomi 

Beregningen som Rambøll har gjort viser at det er liten økonomisk forskjell på de to alternativene. 

Dette forutsetter at deler av bygget gjenbrukes og «layout» beholdes. Noe som igjen vil si at Frøya 

kommune må bygge 7,5% mer bygningsmasse for å oppnå samme arealeffektivitet som et nybygg 

på Beinskardet. 

  Antall Mengde Enhetspris Rådhustomta Beinskardet 

Pleieplasser inkl. fellestjenester 28 stk 130 m2 35 000,- pr m2 127 400 000 127 400 000 

Universelle boliger inkl. fellesareal 48 stk 100 m2 35 000,- pr m2 168 000 000 168 000 000 

Tomteerverv Beinskardet 1 stk 42 mål     4 000 000 

Besparelse gjenbruk Bygg C 
Rådhustomta   339 m2 20 000,- pr m2 -6 780 000   

Besparelse gjenbruk av Kjeller 
Rådhustomta   1830 m2 10 000,. Pr m2 -18 300 000   

Redusert arealeffektivitet 
Rådhustomta 7,5 %     22 155 000   

Rivningskostnader (unntatt kjeller)       7 000 000   

Sum       299 475 000 299 400 000 

Hvis Frøya kommune ønsker å rive hele dagens herredshus, vil besparelsene og redusert 

arealeffektivitet falle bort. Rivekostnaden vil da også bli noe større. Forskjellen på de to 

alternativene vil da bli forskjellen i pris tomteervervet på Beinskardet og rivekostnad av dagens 

herredshus. 

Dagens sykehjem: 

I «morgendagens omsorgs» vedtak (195/16) står det at tjenestene skal samlokaliseres og plasseres i 

nærheten av Beinskardet, dvs. på Sistranda. Ingen av forslagene innebærer at noen av tjenestene 

skal fortsette på Hamarvik, der dagens sykehjem er lokalisert. Rådmannen ser heller ikke at det er 

alternative tjenester som kan legges dit uten at bygget gjennomgår en omfattende rehabilitering. 

Rådmannen foreslår derfor at dette området omreguleres til bolig/nærings formål og legges ut for 

salg. 

 

Konklusjon 

Notatet fra Rambøll viser at det er liten forskjell på kostnaden om Frøya kommune velger 

rådhustomta eller Beinskardet. Forskjellen på fremdriften er også liten, Rambøll skriver at bygging 

på rådhustomten vil ta litt lenger tid hvis kommunen river alt unntatt kjeller, men vil da få en positiv 

effekt hvis kommunen tar en trinnvis utbygning. 

Når rådmannen nå skal anbefale et alternativ, velges det å vektlegge følgende argumenter høyest: 



 Den mest sentrale tomten med tanke på det sosiale aspektet for beboerne 

 Tomta som gir mest gevinster med samlokalisering med andre helse og omsorgstjenester – 

utnyttelse av personalressursene på tvers 

 Frøya kommune bruker i dag store areal til administrasjonen, i tillegg står det arealer 

tomme (gamle legesenter). Uansett valg vil deler av 3.etg. i Kysthaven bli ledig. 

Rådmannens anbefaling vil derfor bli å velg den tomta som gir en mest mulig effektiv 

utnyttelse av de arealene som administrasjonen bruker totalt. 

På dette grunnlaget anbefaler rådmannen at rådhustomta velges til fremtidens utbygging av 

«morgendagens omsorg». Rådmann anbefaler også at dagens sykehjem på Hamarvik selges så snart 

dette lar seg gjøre. 

For å håndtere prosessen videre må det lages en oversikt over de saker og konferanser i forslaget til 

vedtak som trenger videre politisk behandling før iverksetting, og saker som kan iverksettes 

administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme.  

Kommunedelplan for Sistranda legges ut på høring. 

I tillegg anbefales det å styre arbeidet inn mot et «morgendagens omsorg trinn 3», der det 

anbefales at det nedsettes en prosjektorganisasjon som skal drive dette arbeidet videre. Det må 

beskrives hvem som skal inneha ulike roller, som deltakelse styringsgruppe, arbeidsgrupper og 

hvilke oppgaver, roller og mandat disse skal ha. Det er ønskelig fra rådmann at 2 representanter fra 

kommunestyret skal sitte i styringsgruppen. 

 

 

 

 



Forslag til vedtak:

Brukerrådet støtter administrasjonens forslag til vedtak med et tilleggspunkt 6.

l. Kommunestyret vedtar å benytte dagens rådhustomt for utbyggingen av fremtidens

tjenester i «morgendagens omsorg» jfr. Vedtak i K-sak 195/16.

2. Kommunestyret ber rådmann sette i gang en prosess for å seige dagens sykehjem på
Hamarvik.

3. Kommunedelplan for Sistranda legges ut på høring.

4. Rådmann bes om å utarbeide oversikt over øvrige saker og konsekvenser i forslaget til vedtak

som trenger videre politisk behandling før iverksetting, og saker som kan iverksettes

administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme. Oversikten legges frem for
formannskapet for godkjenning.

5. Rådmann bes designe en prosess av det forestående arbeidet for «morgendagens omsorg

trinn 3». Det skal nedsettes en prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i prosjektet.

Rådmann bes om å legge frem en sak der det foreslås hvem som skal delta i styringsgruppen,

arbeidsgrupper og hvilke oppgåver, roller og mandat de skal ha. 2 representanter frå

kommunestyret skal sitte i styringsgruppen (samkjøring med arkivsak 17/347).

6. Brukerrådet forutsetter at det gjennomføres universell utforming både for bygningsmassen,

tilførselsveier og uteområder.

Enstemmig.
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SAKSPROTOKOLL - TOMTEVALG - MORGENDAGENS OMSORG  

 

Vedtak: 

Eldrerådet vises til sine uttalelser i forbindelse med Morgendagens omsorg i møter 08.01.16 og 23.02.17, 

samt i fellesmøte med kommunalt brukerråd 07.11.16, og som en antar er kjent for formannskap og 

kommunestyre. En konstaterer at administrasjonen ved denne anledning innstiller på at Morgendagens 

omsorg lokaliseres til Beinskardet, hvilket samsvarer med det synet som eldrerådet etter beste skjønn har 

gitt uttrykk for ved gjentatte anledninger. Av dette følger at eldrerådet tilrår formannskap og 

kommunestyre å vedta en lokalisering av Morgendagens omsorg i samsvar med innstillingen. 

I innstillingen foreslås videre at kommunestyret bør be rådmannen sette i gang en prosess for å selge 

dagens sykeheim i Hamarvik. Husbanken, som har ytt romslige investeringstilskott til sykehjem og 

omsorgsboliger, viser til at en forutsetning for tilskott er at antall heldøgns omsorgsplasser skal øke. 

Kommuner som mottar høye tilskott kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye, 

tilskottsfinansierte plasser tas i bruk. En plass ansees som avviklet når den selges/overdras til andre 

og/eller ikke brukes til de formål (til personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester) 

som er forutsatt. En antar at dette er kjent for formannskap og kommunestyre. Eldrerådet viser uansett 

tilskottsordninger til at eksisterende sykehjem – som ble sertifisert til Livsgledesykehjem i 2016 - ikke 

bør avhendes og privatiseres, men eies og drives av det offentlige i helse- og eldreomsorgen, om enn ikke 

som sykehjem, slik det hittil har vært drevet. 

For øvrig har eldrerådet ingen merknad til innstillingen. 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling: 

Eldrerådets behandling i møte 24.05.17: 

 

Eldrerådet vises til sine uttalelser i forbindelse med Morgendagens omsorg i møter 08.01.16 og 23.02.17, samt i 

fellesmøte med kommunalt brukerråd 07.11.16, og som en antar er kjent for formannskap og kommunestyre. En 

konstaterer at administrasjonen ved denne anledning innstiller på at Morgendagens omsorg lokaliseres til 

Beinskardet, hvilket samsvarer med det synet som eldrerådet etter beste skjønn har gitt uttrykk for ved gjentatte 

anledninger. Av dette følger at eldrerådet tilrår formannskap og kommunestyre å vedta en lokalisering av 

Morgendagens omsorg i samsvar med innstillingen. 

I innstillingen foreslås videre at kommunestyret bør be rådmannen sette i gang en prosess for å selge dagens 

sykeheim i Hamarvik. Husbanken, som har ytt romslige investeringstilskott til sykehjem og omsorgsboliger, 

viser til at en forutsetning for tilskott er at antall heldøgns omsorgsplasser skal øke. Kommuner som mottar 

høye tilskott kan ikke samtidig avvikle eksisterende plasser i takt med at nye, tilskottsfinansierte plasser tas i 

bruk. En plass ansees som avviklet når den selges/overdras til andre og/eller ikke brukes til de formål (til 

personer som har behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester) som er forutsatt. En antar at dette er kjent for 

formannskap og kommunestyre. Eldrerådet viser uansett tilskottsordninger til at eksisterende sykehjem – som 

ble sertifisert til Livsgledesykehjem i 2016 - ikke bør avhendes og privatiseres, men eies og drives av det 

offentlige i helse- og eldreomsorgen, om enn ikke som sykehjem, slik det hittil har vært drevet. 

For øvrig har eldrerådet ingen merknad til innstillingen. 

 

Enstemmig.  

 

 

 



Høring tomtevalg, morgendagens omsorg  

26.05.2017 

Uttalelsen fra Frøya ungdomsråd, runde 2: 

Rådet opprettholder uttalelsen fra 1.runde, uten endring.  

 

 

Høring til tomtevalg av morgendagens omsorg fra Frøya ungdomsråd 

Vi i Frøya ungdomsråd mener morgendagens omsorg bør ligge i Beinskaret. Dette er fordi vi 

mener det ligger forholdsvis sentralt med tanke på gangen til helsetjenester, dagsenter og 

andre nødvendige tjenester. For de som har nedsatt funksjonsevne har de krav til skyss. De 

eldre er svake trafikanter, dermed synes vi rådhustomta ikke passer i og med at den er for 

sentralt og det er spesielt mye som trekker trafikk rundt rådhustomta. I Beinskaret kan det bli 

bygget alt på et plan, det er ikke mulig på rådhustomta. I Beinskaret er naturen tilgjengelig, 

barn i nærheten og det er et attraktivt område for alle aldre.  

Vi er enig i eldrerådets uttalelser.  

Frøya ungdomsråd 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 17/1597    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

PROSJEKTLEDER MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune inngår kontraktsforhandlinger med Rambøll AS for prosjektledelse i 

«Morgendagens omsorg». 

Dette finansieres fra investeringsfondet som er avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

 

Vedlegg: 

Konkurransegrunnlag – Prosjektledelse for «Morgendagens omsorg» i Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune lyste ut konkurransen i Doffin.no med frist 16.05.16. Det kom inn 4 

tilbydere; XPRO AS, Prosjekt Utvikling AS, Rambøll AS og WSP AS. 

I konkurransegrunnlaget beskriver Frøya kommune at pris skal vektes 40% og erfaring skal 

vektes 60% for å vinne konkurransen. 

 

Vurdering: 

 

Pris 

Ut ifra timeanslaget som Frøya kommune kom frem til var det XPRO AS som kom best ut, 

og ut ifra scoringen som ble nevnt i anbudsdokumentet kommer XPRO AS ut med 10 poeng 

av 10 mulige.  

Vekting Xpro AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

Poeng 10 8,38 8,30 7,72 

40% pris 4 3,35 3,32 3,09 

  

Pris skal vekte 40% i henhold til anbudsdokumentet, og XPRO AS får derfor 4 poeng etter at 

vektingen er gjennomført, de andre tilbyderne får da mindre enn dette etter som de har levert 

et dyrere anbud. 

 

Erfaring 

Frøya kommune sier videre i anbudsdokumentet at kompetanse og erfaring innen 

prosjektledelse skal vektes 60%. Etter å ha gjennomgått innkommende tilbud har Frøya 



kommune kommet frem til en vurdering på at Rambøll AS har levert det beste tilbudet og 

tildeles 10 poeng. Rambøll AS har en god beskrivelse av prosjektgjennomføringen og god 

kompetanse for bemanningen i prosjektet.  

WSP AS er mindre konkrete i sin beskrivelse av oppdraget og gjennomføringen, tildeles 9 

poeng. 

Prosjektutvikling AS har erfaring fra tilsvarende prosjekter, men trekkes fordi beskrevet 

personell har mindre erfaring fra denne type prosjekt. Tildeles 8 poeng.  

XPRO AS har manglende erfaring med helseutbygninger. XPRO AS trekkes også fordi 

beskrevet personell har mindre erfaring fra denne type prosjekt. XPRO AS tildeles derfor 5 

poeng. 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

Poeng 5 8 10 9 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

 

Total 

Etter skåring blir da tabellen slik. Tilbyder med mest poeng er vinner 

Vekting XPRO AS Prosjektutvikling AS Rambøll AS WSP AS 

40% Pris 4 3,35 3,32 3,09 

60% Erfaring 3,75 4,8 6 5,40 

Totalt 7,75 8,15 9,32 8,49 

 

Rådmannen anbefaler å inngå kontraktsforhandlinger med Rambøll AS. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådmannen hadde i konkurransegrunnlaget et timeanslag på 1250 timer, 40 turer til Frøya der 

ca. 20 turer var med overnatting. Rambøll AS sitt tilbud var på vår avtalepris gjennom Frøya 

kommunes rammeavtale med Rambøll AS på kr 980 pr time. Totalt var tilbudet pr kr 

1.365.000. 

 

Rådmannen anbefaler at midlene til prosjektledelse dekkes fra investeringsfondet som er 

avsatt til «Morgendagens omsorg». 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Saldo på denne konto er pr 06.06.17 kr 

18.003.146 

 

 

 

 

 























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 17/1521    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG - FASE 3  

PROSJEKTPLAN FOR VIDEREFØRING  

 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring av 

«Morgendagens omsorg fase 3» 
 

2. Kommunestyret velger følgende 2 representanter til deltakere i styringsgruppa 
1: 
2: 

 
3. Eldrerådet/kommunalt brukerråd velger følgende brukerrepresentant som medlem i 

arbeidsgruppen til delprosjekt 1 «bygging av helsehus og omsorgsboliger» 
1: 

 

Vedlegg: 2 

 
1 – prosjektplan  
2- Vedtak av 02.03.17 sak 29/17 

 

Saksopplysninger:   
 
Kommunestyret behandlet i møte 02.03.17 (sak 29/17) styringsgruppas tilråding om 
«Morgendagens omsorg», og gjorde vedtak om det helhetlige prosjektet slik det går fram av utskrift 
av møteprotokollen som er vedlagt denne prosjektplanen. 

Om gjennomføring av tiltak gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

 Rådmannen bes om å utarbeide oversikt over de saker/tema i forslaget til vedtak som 
trenger politisk behandling før iverksetting, og saker/tema som kan iverksettes 
administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme 

 Oversikten skal inneholde tema og tidspunkt for behandling av de enkelte sakene 

 Oversikten legges fram for HFD for endelig godkjenning 

Nevnte oversikt er utarbeidet og følger på side 28 i vedlagte prosjektplanen (tids og 
aktivitetsoversikt). 

I samme sak vedtok kommunestyret følgende (punkt 4): 

Rådmannen foreslår at det nedsettes en ny prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i prosjektet 
videre. 



Rådmannen vil i egen sak til kommunestyret designe en prosess av det forestående arbeidet, 
herunder foreslå hvem som skal delta i styringsgruppa og arbeidsgrupper og hvilke oppgaver, roller 
og mandat disse skal ha. Både i prosjektperioden og i ny driftsorganisasjon når den tid kommer. 

Det er ønskelig at 2 politiske representanter skal være med i styringsgruppa, og at disse velges ut fra 
ønske og interesse. 

Rådmann har nå designet prosessen, og denne er beskrevet i vedlagte prosjektplan. 
Rådmann har valgt at utredningsarbeid organiseres som 2 prosjekter i trinn 3. disse er  
 

1. Planlegging og prosjektering av helsehus og omsorgsboliger. 

2. Fremtidig organisering og bemanning.  

Disse delprosjektene omtales i del 1 av prosjektplanen. 

 

Rådmann har valgt, ut fra tilbakemeldinger fra organisasjonen å legge resten av utredningsarbeid til 
linjeorganisasjonen (virksomhetene) Disse er: 

1. Organisere arbeidsgruppe 1 som rådgivende faglig gruppe 

2. Modell for samlokalisering av tjenester. 

3. Livsgledesykehjem – årlig resertifisering. 

4. Livsgledekoordinator. 

5. Det åpne sykehjemmet. 

6. Videreutvikling av samarbeid mellom kommunen og pårørende/frivillige. 

7. Brukerombud. 

8. Grunnholdninger til hverdagsmestring – opplæring og holdninger. 

9. Hverdagsmestringsteam. 

10. Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger. 

11. Organisering av rus og psykisk helsearbeid. 

12. Tverrfaglig samarbeid. 

13. Boligbehov. 

14. Tjenestebeskrivelser. 

15. Kompetanse og ledelse. 

Disse delprosjektene omtales i del 2 av prosjektplanen. Her beskrives også mandat og veien videre 
for hvert delprosjekt. 

Styringsgruppe for fase 3 

Rådmann foreslår en egen styringsgruppe for fase 3. Denne er identisk med styringsgruppa som har 
styrt trinn 1 og trinn 2, med unntak av at rådmann nå ønsker at 2 politikere blir med i gruppa. Disse 
velges av kommunestyret. 

 

Styringsgruppa foreslås bestått av: 



Rådmann (leder), Ass. Rådmann, økonomisjef, virksomhetsleder pleie og omsorg, 
kommuneplanlegger, rådgiver helse og omsorg, prosjektleder bygg, tillitsvalgt sykepleierforbundet, 
tillitsvalgt Fagforbundet, hovedverneombud og 2 politikere 

 

  
Rolle og mandat for de ulike gruppene er beskrevet i prosjektrapporten 

 

Vurdering: 

 
Denne saken er en direkte oppfølging av Ksak 29/17, og saken beskriver hvordan rådmann ser for 
seg å drive prosjektet videre inn i trinn 3- byggefase og omstillingsfase. Dette er krevende prosesser, 
som krever god forankring adminstrativt og politisk, mye tid og ikke minst medarbeiderinvolvering.  
 
Rådmann har derfor valgt å organiser noe arbeid i prosjekt med en egen styringsgruppe, og resten 
som en del av arbeidet som skal foregå i linja, etter ønske fra lederne og organisasjonen selv.  
 
Det er ønskelig med 2 politiske representanter i styringsgruppa valgt av kommunestyret, - etter 
ønske og engasjement for saken. Det er også ønskelig at brukerråd og eldreråd velger en 
brukerrepresentant ut fra ønske og engasjement som kan være med i arbeidsgruppa som skal jobbe 
med byggefasen av helsehus/omsorgsbolig. 
 
Rådmann har lagt ut byggeprosjektet/byggeledelsen som et anbud på doffin. Dette vil 
kommunestyret få som egen sak.  
 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

        

        Rådmann 

Styringsgruppe 

 

       Mandat: 

 
Være 
rådgivende for 

rådmann i saker 

som gjelder 

Morgendagens 

omsorg 

   Referansegruppe 

          Mandat; 
Gi råd og faglig 

innspill til styrings-  

gruppa. 
Høringsinstans. 

 

Delprosjekt 2. 
 

     Organisering, 
      Bemanning,    

      Ny drifts - 

      organisasjon 

Delprosjekt 1. 

 

Bygging av 

helsehus og 

omsorgsboliger 

Prosjektleder 

 bygg 

Rådgiver helse- 

og omsorg 



Samfunnsdel av kommuneplan 
- Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver 

o Frøya kommune er tydelig på strategi og styring 
o Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør 

- Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytetlse både i eget liv og i samfunnet for 
øvrig 

o Stimulere til medvirkning fra de eldre 

o Bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sa 108/16: 
 
«Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å disponere inntil kr 1.000 000 til videre  
planleggingsarbeid i prosjektet «morgendagens omsorg i Frøya kommune».  
Midlene tas fra investeringsfond nr 253080016 «morgendagens omsorg» som er avsatt  
til dette formålet» 
 
Disse midlene vil dekke planleggingskostnadene i fase 3, rådmann vil komme med egne saker om 
omhandler økonomi underveis i prosjektet, der dette er nødvendig. 
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Morgendagens omsorg 

Prosjektplan for videreføring – fase 3 

 

Vedtatt i kommunestyret sak 17/1521 
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Del 1. 

1. Bakgrunn                                                      
 

1.1 Kommunestyrets vedtak  
 

Kommunestyret behandlet i møte 02.03.17 (sak 29/17) styringsgruppas tilråding om 
«Morgendagens omsorg», og gjorde vedtak om det helhetlige prosjektet slik det går fram av 
utskrift av møteprotokollen som er vedlagt denne prosjektplanen. 

Om gjennomføring av tiltak gjorde kommunestyret følgende vedtak: 

 Rådmannen bes om å utarbeide oversikt over de saker/tema i forslaget til vedtak som 
trenger politisk behandling før iverksetting, og saker/tema som kan iverksettes 
administrativt av rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme 

 Oversikten skal inneholde tema og tidspunkt for behandling av de enkelte sakene 

 Oversikten legges fram for HFD for endelig godkjenning 

Nevnte oversikt er utarbeidet og følger som vedlegg til denne prosjektplanen. 

I samme sak vedtok kommunestyret følgende (punkt 4): 

Rådmannen foreslår at det nedsettes en ny prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i 
prosjektet videre. 

Rådmannen vil i egen sak til kommunestyret designe en prosess av det forestående arbeidet, 
herunder foreslå hvem som skal delta i styringsgruppa og arbeidsgrupper og hvilke oppgaver, 
roller og mandat disse skal ha. Både i prosjektperioden og i ny driftsorganisasjon når den tid 
kommer. 

Det er ønskelig at 2 politiske representanter skal være med i styringsgruppa, og at disse 
velges ut fra ønske og interesse. 

 

1.2 Prosjektplanen 

                       

 Ny prosjektorganisasjon 

Dette punktet i kommunestyrets vedtak har som mandat å designe en «ny» prosjektorganisasjon for 
gjennomføring av vedtaket. Denne prosjektplanen blir derfor et viktig virkemiddel for gjennomføring 
av fase 3. Utredningsarbeidet i fase 3 fordeles på ulike ansvarsnivå, dvs. kommunestyret, rådmannen 
og på virksomhetsnivå (linje-organisasjonen). Rådmannen har valgt å organisere deler av det videre 
arbeide i to delprosjekter. Resterende utredningsarbeid utredes av rådmannen og i linje 
organisasjonen. Oppfølging og gjennomføring i fase 3 vil i stor grad kreve involvering av 
medarbeiderskapet. 
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2. Organisering 

  Følgende utredningsarbeid organiseres som prosjekter: 

1. Planlegging og prosjektering av helsehus og omsorgsboliger. 

2. Fremtidig organisering og bemanning.                                                               Dette 
delprosjektet har som målsetting å utvikle en fremtidig samhandlingsmodell for de 
samlokaliserte tjenestene i helsehuset og omsorgsboliger. I tillegg skal det jobbes med 
forslag til ny driftsorganisasjon da dette henger sammen med fremtidig organisering og 
bemanning. 

Disse delprosjektene omtales i del 1 av prosjektplanen. 

Utredningsarbeid som legges til linjen/ rådmannen er: 

1. Organisere arbeidsgruppe 1 som rådgivende faglig gruppe 

2. Modell for samlokalisering av tjenester. 

3. Livsgledesykehjem – årlig resertifisering. 

4. Livsgledekoordinator. 

5. Det åpne sykehjemmet. 

6. Videreutvikling av samarbeid mellom kommunen og pårørende/frivillige. 

7. Brukerombud. 

8. Grunnholdninger til hverdagsmestring – opplæring og holdninger. 

9. Hverdagsmestringsteam. 

10. Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger. 

11. Organisering av rus og psykisk helsearbeid. 

12. Tverrfaglig samarbeid. 

13. Boligbehov. 

14. Tjenestebeskrivelser. 

15. Kompetanse og ledelse. 

 

2.1. Styringsgruppe 

 

Styringsgruppa har følgende medlemmer: 

 Svanhild Mosebakken  Rådmann (leder) 

 Beathe Sandvik Meland Ass. rådmann 

 Thomas Sandvik  Økonomisjef 

 Ann Kristin Sandvik  Virksomhetsleder 

 Kristin Strømskag                   Kommuneplanlegger 

 Torny D. Sørlie  Rådgiver helse- og omsorg 

  NN                                           Prosjektleder – bygg 
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 Camilla Røstad  Tillitsvalgt Sykepleierforbundet 

 Bente Øyen   Tillitsvalgt Fagforbundet 

 Olav Raanes  Verneombud 

 NN                                            Politisk representant 

 NN                                            Politisk representant 

 

2.2 Om prosjektarbeidet  

 

Følgende retningslinjer gjelder for arbeidet: 

 Arbeidsgruppene har felles møte med styringsgruppa etter oppsatt tids- og aktivitetsplan  

 Arbeidsgruppene bestemmer selv når og hvor de vil ha sine møter.  

 Styringsgruppa vil ha månedlige møter, og ellers etter behov. Ved de månedlige møtene 
deltar lederne i arbeidsgruppene som observatører og orienterer om status i arbeidet i sin 
gruppe. 

  Referansegruppen har møter med styringsgruppa etter fastsatt møteplan. 

 

 Det gjennomføres ikke fellessamlinger for styringsgruppe og arbeidsgrupper, slik det ble gjort 
i fase 2 av hovedprosjektet. Det gjennomføres heller ikke regelmessige veiledningsmøter, 
men slike kan gjennomføres etter ønske fra arbeidsgruppene. 

        

        Rådmann 

Styringsgruppe 
 

       Mandat: 

 

Være 

rådgivende for 

rådmann i saker 

som gjelder 
Morgendagens 

omsorg 

   Referansegruppe 

          Mandat; 

Gi råd og faglig 
innspill til styrings-  

gruppa. 

Høringsinstans. 
 

Delprosjekt 2. 
 

     Organisering, 

      Bemanning,    
      Ny drifts - 

      organisasjon 

Delprosjekt 1. 

 
Bygging av 

helsehus og 

omsorgsboliger 

Prosjektleder 

 bygg 

Rådgiver helse- 

og omsorg 
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2.3 Styringsgruppas rolle  
 

Alle viktige saker og tema vil bli lagt fram for styringsgruppa for beslutning og/eller tilbakemelding til 
arbeidsgruppene.  

Styringsgruppa skal gi råd til rådmannen når prosjekt eller deler av det er ferdig utredet og klart til 
overføring til linjeorganisasjonen.  

Styringsgruppa/rådmannen tar stilling til hvilke saker/tema som kan besluttes og iverksettes 
administrativt og hvilke som krever politisk behandling.  

Rådmannen rapporterer jevnlig og ved behov om status i prosjektet til formannskapet. 

 

2.4 Arbeidstakerorganisasjonenes rolle  
 

De tillitsvalgte representerer de ansatte i styringsgruppa, og har ansvar for drøftinger og  
medvirkning, slik det er forutsatt i avtaleverket.  

 

2.5 Rådgiver helse – og omsorg  
 

 Kontaktperson mot rådmann/styringsgruppa 

 Rådgiver skal bistå styringsgruppa og arbeidsgruppene, og deltar i de møter som er nevnt 
ovenfor.  

 Koordinere prosjektene, se til at oppgavene blir løst. Kontaktperson og bidragsyter opp mot 
øvrige ansatte som ikke er direkte involvert. 

 Delta ved gjennomføring av dialogmøter med brukere og ansatte. 

 Tett dialog og samarbeid med prosjektleder for bygging av helsehus og omsorgsboliger. 

 

2.6 Prosjektleder bygg    

             

 Ansvar for planprosessen 

 Bistå ved utredelse og valg av plassering av bygninger  
 

 Koordinere og gjennomføre anskaffelser i prosjektet i tråd med LOA 

 Kontrahere entreprenører og følge opp byggeprosjektet med tanke på framdrift og økonomi 

 Fortløpende informasjon og presentasjon for adm. og politiske utvalg 
  

 Ansvar for politisk saksbehandling 
 

 Delta ved gjennomføring av dialogmøter med brukere og ansatte 
 

 Dialog og involvering av arb.gruppe 1 og faggruppe for velferdsteknologiske løsninger ved 
utforming av bygg og romareal. 
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 Dialog og samarbeid med rådgiver helse – og omsorg.  

2.7 Referansegruppe   
Det opprettes en referansegruppe som består av: 

a) Faglig rådgivende gruppe (tidligere arbeidsgruppe 1 i fase 2) 

b) Forum Helse (forum for ledere innen helse og omsorgstjenesten) 

Mandat: 

 Gi råd og faglig innspill til styringsgruppa. 

 Høringsinstans 

 

3. Videre arbeid 
 

          3.1. Delprosjekt 1 

 

Planlegging og prosjektering av Helsehus og omsorgsboliger 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

 Det skal være parallell oppstart av planlegging og prosjektering i 2017/2018, forventet 
byggestart i 2018 og forventet ferdigstilling i 2019. Utbygging av bofellesskap med 
mulighet for heldøgns bemanning har oppstart planlegging i 20/21 

 Rådmannen bes om å starte prosjektering av utbyggingen i samsvar med vedtaket i 
kommunestyret, og fremme egne saker om plassering, tomteerverv, økonomiske 
konsekvenser og prosjektledelse 

 Kommunen vil tilstrebe framtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov 
for heldøgns omsorg får det 

 

Effektmål 

 Helhetlig tjenesteløp med en fleksibel og et tett samarbeid mellom ulike faggrupper. 

 Et tydelig skille mellom boform og tjenestetilbud, der tjenestetilbud og ressursinnsats 
knyttes til den enkeltes behov. 

 En økt satsning på trinn 4 og trinn 5 i omsorgstrappen vil gi en tjenesteyting som er mer 
fleksibel og tilpasset brukernes behov. 

 Fokus på forebygging og mestring. 

 Fremtidig kapasitet på utbyggingen tilsier at de som har behov for heldøgns omsorg får det. 

 Forpliktende samarbeid (blant annet mellom byggeledelse og helse- og omsorg) som sikrer 
involvering, kompetansedeling og kommunikasjon mellom målgruppene.  

Resultatmål 
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 Boligmassen er godt tilrettelagt og fungerer optimalt i møte med morgendagens behov.  

 Boligløsninger som er tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi og har alle nødvendige 
bofunksjoner.  

 En omsorgstjeneste med boformer og lokaler som er en integrert del av nærmiljøet der de 
offentlige arealene deles med den øvrige befolkning. 

 

For å ivareta helheten i byggeprosessen, lyses det ut ette en prosjektleder som ivaretar den daglige 
oppfølgingen og framdriften. Det utarbeides en plan for prosjektering som omfatter ulike faser, 
aktiviteter og leveranser med milepæler for kontroll/beslutninger. 

Byggeprosessen vil kreve et godt samspill mellom ulike aktører, som oppdragsgiver, arkitekt, 
entreprenør og ulike fagressurser. Rådgivende faglig gruppe (tidligere arbeidsgruppe 1) og faggruppe 
for velferdsteknologiske løsninger bidrar inn i prosjektet med prioriteringer av faglig forsvarlige 
løsninger og begrunnelser - innenfor de økonomiske og tekniske rammer som utbyggingen har. 

Før selve byggeprosessen kan gjennomføres må en del administrative oppgaver fordeles: 

· Hvilke entreprise skal velges? · Skal det være en byggeleder? · Hvem tar hånd om planlegging og 
dokumentasjon? Rollefordelingen må på plass før byggestart. 

 

Begreper som er viktige å forstå: 

Byggherre: Den som får utført et byggearbeid for seg.  

Prosjektleder: Den som styrer, planlegger og holder orden på selve byggeprosessen. 

Prosjekteringsleder: Er som regel den som har planlagt bygget. Denne personen må samarbeide med 
både ingeniører og leverandører, blant annet slik at det er samsvar med de produkter og løsninger 
som skal inn i bygget. 

Byggeleder: Denne personen fungerer som bindeledd mellom ulike aktører. Byggelederen må ha 
oversikt over framdrift, vareleveranser, kontrakter og offentlige krav. 

 

Arbeidsgruppe 

Ønsket kompetanse og ressurser som skal involveres / organiseres i en arbeidsgruppe:  

Medlem Oppgave 

NN Prosjektleder byggeprosess, leder 

Kristin Strømskag Faglig rådgivende gruppe 

Leder av gruppen Faggruppe velferdsteknologiske løsninger 

Jomar Finseth Teknisk sjef 

Thomas Sandvik Økonomisjef 

NN Brukerrepresentant valgt av eldreråd eller 
brukerråd 

 

 Mandat 

 Starte prosjektering av utbyggingen i samsvar med vedtaket i kommunestyret, og 
fremme egne saker om plassering, tomteerverv, økonomiske konsekvenser og 
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prosjektledelse. 

 Tilstrebe framtidig kapasitet på utbyggingen som gjør at de som har behov for 
heldøgns omsorg får det. 

 Oppstart av planlegging og prosjektering i 2017 / 2018, forventet byggestart i 2018 
og forventet ferdigstilling i 2019. Utbygging av bofellesskap med muligheter for 
heldøgns bemanning har oppstart for planlegging i 2021.                                                       

Merknad 

 Alle viktige prinsipielle saker/spørsmål vedr. planlegging og prosjektering av helsehus 
og omsorgsboliger skal legges fram for styringsgruppa. 

 Arbeidsgruppa kan selv ta initiativ, gjør innspill og fremme forslag også for 
saker/tema som ikke er tatt opp av styringsgruppa. 

 Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger skal involveres i arbeidet 

 God informasjonsflyt til alle involverte (adm, politisk, ansatte, brukere og 
innbyggere) 

 

 

 

3.2. Delprosjekt 2 

 

Organisering og bemanning –ny driftsorganisasjon 

 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Arbeidet med organisering og bemanning av «Morgendagens omsorg» videreføres i egen 
arbeidsgruppe i regi av rådmannen. Arbeidet skal bygge på det grunnlaget som er lagt av 
prosjektgruppe 5 i prosjektet 

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med utforming av en ny driftsorganisasjon. 
Arbeidsgruppa har utformet forslag til personalomstilling som legges fram til administrativ og politisk 
behandling. For sammenhengens skyld organiseres det videre arbeidet under delprosjekt 2. 

Effektmål for delprosjektet 

 Helhetlig tjenesteløp, både på ledernivå, systemnivå og tjenestenivå. 

 Skape en helse- og omsorgstjeneste som kan møte fremtidas behov, hvor tankesettet 
hverdagsmestring står sentralt. 

 Større fokus på helsefremmende arbeid 

 Bærekraftig ressursutnyttelse både faglig og økonomisk. 

 Fleksibilitet mellom fag – og tjenesteområder - høy grad av kompetansemobilisering 

 Større kjennskap til hverandre og samarbeidsarenaer som finnes. 

 

Resultatmål for delprosjektet 
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 God samhandling mellom fagområder.  

 En tjeneste - med felles ideologi og kulturforståelse. 

 Ingen «siloer / skott» mellom tjenestene. 

 Brukerne er i større grad ressurs i eget liv. 
 

 En ledelse – som utøves av flere. 

 

Utviklingen av morgendagens omsorgstjenester vil nødvendigvis påvirke dagens organisering, 
arbeidsmåter og rutiner. For å svare på befolkningens behov, må både innhold, omfang og 
organisering av tjenestene tilpasses.                                              

Fremtidig organisering av helse- og omsorgstjenesten skal ha som målsetting å utvikle et helhetlig 
tjenesteløp, både på systemnivå, ledernivå og tjenestenivå. Dette vil blant annet resultere i god 
kvalitet på tjenestene våre, at brukerne av tjenestene oppleve å få den hjelp de har behov for, og 
hvor ansatte samhandler på tvers av fag og tjenesteområder. Tverrfaglig samhandling blir sentralt, og 
for å lykkes med dette må samhandlings - strukturer utvikles.    

Delprosjekt 2 skal blant annet utforme tjenestestrukturer som legger grunnlag for økt samhandling 
mellom faggrupper, og at fagkompetanse blir brukt på riktig sted. For mange vil dette medføre 
endringer. Ansatte vil bli berørt og utfordret på flere områder, og de må involveres og gis anledning 
til medvirkning. 

Omstillingsprosesser må kjøres i linjeorganisasjonen, og ikke i form av prosjekter.              En 
organisasjon jobber kontinuerlig med forbedringer. Disse initieres av ledelsen, men må drives av 
medarbeiderne.        

Delprosjektet sin oppgave blir blant annet å utforme strukturer slik at omstillingsprosessen blir så 
gode som mulig. I dette ligger også utforming av formelle kommunikasjonsstrukturer, og at også 
formelle beslutningsstrukturer er på plass.  

 Det er startet utarbeidelse av en kommunikasjonsplan med målsetting om: 

-  å skape trygghet og forutsigbarhet i ulike deler av omstillingsprosessen.                                  

  -  å skape positivt engasjement og eierskap blant de ansatte.                                                           

-  å stimulere til positiv prat på avdelingen.                                                                                         

 -  å minne om at tiltakene er en del av fremtidens omsorgstjenester i Frøya kommune. 

Delprosjekt 5 har i fase 2 anbefalt en endret sammensetning av arbeidsgruppa, og at organisasjons- 
og bemanningsplan blir sett på i et helhetlig perspektiv. Lederne må i stor grad være delaktige i dette 
arbeidet sammen med blant annet tillitsvalgte, verneombud og personalsjef.  
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Arbeidsgruppe 

 

Medlem Oppgave 

Avd.leder Kristin Grønskag Pleie og omsorg 

Avd.leder Ingrid Vavik Bo- aktivitet og miljøtjenesten 

Avd.leder Fam/Helse/rehab. 

Kirsten R. Antonsen Personalsjef 

Bente Øyen Fagforbundet 

Camilla Røstad, NSF 

Olav Raanes Vernetjenesten  

Torny D. Sørlie Rådgiver helse- og omsorg 

 

Mandat 

 Utarbeide organisasjons-, bemannings- og kompetanseplan for helse- og 
omsorgssektoren. Planen skal utarbeides med målsetting om å bygge opp under de fire 
andre delprosjektene i fase 2.  

 Innspill fra arbeidsgruppa som jobber med modell for samlokalisering av tjenester legges 
til grunn. 

 Fremtidig organisering skal ha som målsetting å utvikle et best mulig   helhetlig 
tjenesteløp, hvor tverrfaglig samhandling står sentralt.  

Merknad: 

       God ledelse er en viktig forutsetning for å lykkes med den framtidige   

       omsorgstjeneste i Frøya kommune. Gruppa skal derfor legge særskilt vekt på 

       dette ved utarbeiding av organisasjonsplan m.m.  
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Del 2. 

4. Videre arbeid i linjeorganisasjonen 
 

Rådmannen har i fase 3valgt å organisere det videre arbeidet ut i linjeorganisasjonen. Ansvar for 
oppfølging og gjennomføring er lagt til virksomhetslederne, og vil kreve samhandling og involvering av 
medarbeiderne. 

Det er utarbeidet tids- og aktivitetsplaner for oppgavene jfr møteplan. 

For prosjektets del 2- arbeid som er lagt til linja/virksomhetene rapporteres status til hovedutvalg for 
drift. 

 4.1. Organisere arbeidsgruppe 1 som rådgivende faglig gruppe  
 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Arbeidsgruppe 1 fortsetter som rådgivende faglig gruppe for det videre arbeid med prosjektet. Rådmannen 
utformer nærmere mandat for gruppas arbeid, og forholdet til styringsgruppe og prosjektleder. 

Gruppa er identisk med gruppa som skal arbeide med samlokalisering av tjenester og som var 
arbeidsgruppe 1 i fase 2 i prosjektet. 

Mandat 

1. Arbeidsgruppa skal være en faglig rådgivende gruppe og kobles tett på prosjektet for 
«Planlegging - og prosjektering av nytt helsehus og omsorgsboliger»  

2. Alle viktige prinsipielle saker/spørsmål vedr. planlegging og prosjektering av helsehus og 
omsorgsboliger skal legges fram for arbeidsgruppa, og som skal gi tilråding til 
styringsgruppa. 

 Merknad; 

 Arbeidsgruppa kan selv ta initiativ, gjør innspill og fremme forslag også for   saker/tema som 
ikke er tatt opp av styringsgruppa. 

 

Arbeidsgruppas sammensetning 

Medlem Stilling/funksjon 

Kristin Strømskag            Kommuneplanlegger 

Leder av gruppa 

Ingrid Kristiansen2 Tilsynslege Frøya sykehjem 

Ann Kristin Sandvik Virksomhetsleder PLO 

Kristin Grønskag Avdelingsleder, korttid 

Henning Aune Fysioterapeut, fagleder 

Camilla Røstad Tillitsvalgt, sykepleier 

Hilde Kløven Ansatt v. Beinskardet 
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4.2. Modell for samlokalisering av tjenester 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Modell for samlokalisering, slik det er foreslått av prosjektgruppe 1, legges til grunn for samlokalisering av 
tjenester (se omtale av prosjektgruppas tilråding). 

Modell for samlokalisering jfr. rapport fra arbeidsgruppe 1: 

 

Valg av bofellesskap som hovedløsning. 

 

Fremdriftsplan 

Trinn  

 

Når  

 

Kapasitet 

Trinn 1: 

a) Utbygging av 

bofellesskap 

med heldøgns 

bemanning. 

Fleksibel 

utbygging.  

 

b) Utbygging av 

helsehus.  

 

 

Tomteerverv, 

planlegging, regulering 

og prosjektering 

2016/2017. 

Oppstart bygging 2017. 

Ferdigigstillelse 2018. 

a) 3 x 8 for kognitivt svekkede. 

3 x 8 for andre brukere. 

Samlet kapasitet = 48 plasser. 

b) Helsehus med kapasitet på 28 plasser. Skal løse følgende oppgaver: 

 Korttidsopphold 

 Rehabilitering 

 Avlastning 

 Palliativ behandling 

 Skjerming 

 Heldøgns omsorg i institusjon 

Trinn 2: 

Andre trinn i utbygging av 

bofellesskap. Fleksibelt 

tilrettelagt for både trinn 4 

og 5 i omsorgstrappa. 

Samlokalisert på med 

utbygging på trinn 1. 

Planlegges fra 2020. Kapasitet beregnes ut fra erfaring med byggetrinn 1.  

HELSEHUS 
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I dag er idealet for så å si alle grupper med bistandsbehov at de skal bo i mest mulig vanlige boliger i 
ordinære bomiljøer og ha mulighet til å leve selvstendige liv og delta i arbeids- og hverdagsliv. Integrering og 
et normalisert hverdagsliv er viktige mål. Kontrasten til dette idealet er institusjonsomsorgen, som 
kjennetegnes av at den er underlagt en fast struktur, egne regelverk, har egne bygninger eller rom og ofte 
egne ansatte. Erfaringsmessig er små enheter bedre både for brukere og ansatte. Dette gir økt kvalitet 
gjennom trygghet for brukerne og tilgang på personale. Husbankens Rom for trygghet og omsorg – veileder 
for utforming av omsorgsboliger og sykehjem. baserer seg på forskning innen utforming og dimensjonering til 
ulike brukergrupper. For eldre med omfattende hjelpebehov og personer med kognitiv svikt anbefales 
inndeling i mindre grupper med fellesareal, for 6-(8)10 beboere.  

Samlokalisering og helhetlig utbygging 

I Frøya kommune ser vi at en stor andel av de som p.t. har institusjonsplass kunne greid seg i egen bolig 
dersom denne var universelt tilpasset og hadde en beliggenhet nær base med personale/ beliggende i 
bofelleskap. Ofte er det ikke de fysiske betingelsene som angir behovet for institusjon, men heller utrygghet 
og angst for å være i eget hjem dersom dette ligger langt fra annen bebyggelse.  

Dette er brukere som kunne fått tjenester på et annet omsorgstrinn dersom man hadde kapasitet. En økt 
satsning på trinn 4 og trinn 5 i den «nye» omsorgstrappa vil sikre Frøyas befolkning en tjenesteyting som er 
mer tilpasset behovet brukeren til enhver tid har. 

Prosjektgruppa anbefalte en samlet utbygging av 28 plasser innenfor helsehuset.  

Innenfor disse plassene skal kommunen løse ulike oppgaver, som:  

 Korttidsopphold 

 Rehabilitering 

 Avlastning 

 Palliativ behandling 

 Skjerming 

 Heldøgns omsorg i institusjon 

En samlokalisering av ulike funksjoner som frisør, fotpleier, dagsenter, «bydelscafe» m.fl. tilknyttet 
helsehuset og bofellesskapene vil kunne gjøre utbyggingen til et samlingspunkt for større deler av 
befolkningen. Dette kan blant annet legge til rette for et økt samarbeid med frivilligheten.   

Prosjektgruppa anbefalte en annen fremdriftsplan enn mandatet. Det var prosjektgruppas innstilling at en 
større og samtidig utbygging vil gi gevinster i forhold til helhetlige løsninger og prosjekteringskostnader. For å 
kunne avslutte driften ved Frøya sykehjem må utbygging av plasser på trinn 5 i omsorgstrappa økes. 

Gjennom utbygging som skissert, med universelt utformede små enheter, vil ikke de fysiske rammene 
definere trinnet bygget tilhører på omsorgstrappa. Det er brukernes faktiske behov som utløser hvorvidt 
bofellesskapet faller inn under trinn 4 eller 5 i omsorgstrappa. Selv om økningen i utbygging som 
prosjektgruppa anbefaler synes stor, er hovedtanken at byggene kan benyttes fleksibelt ut fra brukernes og 
kommunens behov på ethvert tidspunkt.  

Det store gapet kommunen nå har innenfor trinn 4 i omsorgstrappa gjør at denne utbyggingen ikke vil være 
overdimensjonert. På bakgrunn av dette anbefalte også prosjektgruppa at man avventer planlegging av 
utbyggingstrinn 2 av omsorgsboliger/bofellesskap for å kunne trekke erfaringer fra trinn 1.   

Videre arbeid 

Gjennom det politiske vedtaket har arbeidsgruppa svart ut punkt 2-6 i mandatet, angående dimensjonering, 
omsorgstrapp og definisjoner. Det gjenstående er nå er punkt 1 i mandatet: 

Planlegge nye lokaler for somatisk pleie, korttidsavdeling med tilhørende tjenester til  demente/kognitivt 
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svekkede. De nye lokalene søkes plassert i nærheten av Beinskardet omsorgsboliger. 

I tillegg: 

 Det legges til grunn at det utarbeides romprogram og planløsning for både fase 1 og 2 i prosjektet. 

 Dersom arbeidsgruppa finner behov for å innhente bistand fra arkitekt/fagmiljø for å kunne svare på 
mandatet, tas det opp med rådmannen. 

 Det forutsettes nær dialog med Husbanken og andre fagmiljøer og finansieringskilder i arbeidet, 
både når det gjelder planløsninger og finansiering.  

 

Mandat 

1. Gi tilråding om hvilke tjenester som skal samlokaliseres med nytt Helsehus og nye        
Omsorgsboliger.  

2. I samarbeid med delprosjekt 2  ”Organisering og bemanning – ny organisasjon ”  utarbeide 
forslag til organisasjons- og samhandlingsmodell for de samlokaliserte tjenestene 

Merknader: 

 Arbeidet til arbeidsgruppe 1 i fase 2 i «Morgendagens omsorg» legges til grunn for arbeidet. 

 Arbeidsgruppa skriver i sin rapport: En samlokalisering av ulike funksjoner som frisør, fotpleier, 
dagsenter, «bydelscafe» m.fl. tilknyttet helsehuset og bofellesskapene vil kunne gjøre 
utbyggingen til et samlingspunkt for større deler av befolkningen. Dette kan blant annet legge til 
rette for et økt samarbeid med frivilligheten.  Disse, og eventuelt andre funksjoner, tas med i 
vurdering og forslag til samlokalisering av tjenestene. 

 

 

Arbeidsgruppa 

Sammensetning av dagens arbeidsgruppe vurderes ut i fra mandatet og rollen som «faglig rådgivende 

gruppe» for det videre arbeidet, og har den samme sammensetning som denne. 

 

4.3.  Livsglede sykehjem –  Årlig resertifisering  
 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Livsglede sykehjem ble sertifisert i november 2016. Det skal gis prioritet til å videreutvikle konseptet, slik at 
resertifisering kan skje de nærmeste årene. Prosjektgruppas tilrådinger i rapportens kapittel 3.4.3 legges til 
grunn for arbeidet. 

I prosjektgruppas rapport heter det blant annet: 

 

For å opprettholde sertifiseringsordningen må de 9 Livsgledekriteriene oppfylles: 

1. Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva sertifiseringsordningen er og hva den 
innebærer 

2. Virksomheten skal legge til rett for samarbeid med skoler, barnehager eller andre 
organisasjoner 

3. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren får komme ut i frisk luft en gang pr uke 
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4. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr 

5. Virksomheten skal legge til rett for at beboeren får muligheten til å opprettholde sine hobbyer 
og fritidssysler 

6. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen 

7. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet 

8. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende 

9. Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som naturlig del av sykehjemmets 
hverdag 

 

Videre arbeid: 

Resertifisering skal skje i november 2017. I arbeidet med resertifisering skal elementer og forutsetninger i 
«Morgendagens omsorg» legges inn. Arbeidet med resertifiseringen skjer i regi av Pleie og 
omsorgstjenesten. Ansvar virksomhetsleder PLO. 

 

4.4. Livsgledekoordinator 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Livsgledekoordinator bør være en permanent stilling. Det har i løpet av prosjektperioden blitt gitt 
bevilgning til 40 % fast stilling som livsgledekonsulent. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen 
(vedlegg 1 til prosjektgruppas rapport). 

Stillingen er nødvendig for å ivareta samarbeidsavtaler og være et knutepunkt mot frivillige lag og 
organisasjoner, og spesielt rettet mot næringslivet. Sammen med leder for frivilligheten er stillingen viktig 
for å legge strategi og handlingsplan for hvordan kommunen kan opprettholde et formalisert samarbeid 
med frivilligheten og næringslivet. 

Det må satses på stillinger som aktivitører. 

Oppgavene må forankres på virksomhetsnivå i hele kommunen. Flere virksomheter er potensielle 
samarbeidspartnere. 

Det må være eget budsjett for Livsglede. Prosjektgruppa la inn forslag om kr. 100.000 i 
«livsgledebudsjettet» og har fått bevilget kr. 70.000. Midlene er nødvendige for å dra på turer, til drosjer og 
innkjøp til forskjellige aktiviteter. 

Arbeidet med livsglede implementeres i hele organisasjonen. 

 

Videre arbeid: 

Virksomhetsleder PLO har laget forslag til organisering, mandat og stillingsbeskrivelse m.m. for 
Livsgledekoordinator, og denne er vedtatt. Virksomhetsleder PLO har ansvar for at dette følges opp. 

 

4.5.  Det åpne sykehjemmet 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Prosjektgruppe 2 sin tilråding legges til grunn for utvikling av de «åpne sykehjemmet» (pårørendefolder, 
hjemmeside/sosiale medier, pårørendeleilighet og dagsenter). Pårørendefolder utarbeides for alle 
tjenesteområder innen helse og omsorg. 
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I prosjektgruppas rapport heter det: 

Det åpne sykehjemmet 

Prosjektgruppa tilrår at følgende må på plass for at Frøya sykehjem oppleves som det åpne 
sykehjemmet: 

 Pårørendefolder 

Målet med denne folderen er å gi grundig informasjon til allmennheten, om hvordan sykehjemmet 
drives og våre ønsker for at hvordan vi kan samarbeide best mulig for at våre beboere opplever en 
mer meningsfull hverdag. Ved innkomst i Sykehjemmet har vi en innkomstsamtale hvor dette er 
beskrevet. 
Folderen avgrenses til pasienter og pårørende ved Frøya sykehjem. Den må redigeres og ferdigstilles 
når prosjektet MO står ferdig. Gruppa har utarbeidet en folder ut i fra dagens situasjon (vedlegg 2 til 
prosjektgruppas rapport). Den skal linkes elektronisk til Frøya kommunes hjemmeside (når ny 
hjemmeside er opprettet i 2017). 
 

 Hjemmeside / Sosiale medier 

Målet med dette er en enklere kommunikasjonskanal mellom sykehjemmet og pårørende og frivillige. 
Vi trenger en hjemmeside som til enhver tid er oppdatert med riktig informasjon. Facebook-side ble 
opprettet våren 2016 med stor suksess, og det er mange gode tilbakemeldinger på denne. 

 

 Pårørendeleilighet 

Hensikten med en slik leilighet tilknyttet Helsehuset er å gi pårørende et godt tilbud i ulike 
sammenhenger, som for eksempel omsorg ved livets slutt. Det kan gjøre pårørende til en ressurs for 
tjenesten. Det bør ha en funksjon som et flerbruksrom. 

 
Leiligheten kan også brukes i sosiale sammenhenger. Mange av våre pårørende bor langt unna. 
Leiligheten bør inneholde følgende: Tekjøkken med mulighet for enkel matlaging, tv, sofa med 
mulighet for uttrekk til seng, bord og et par stoler, bad med WC og dusj, skap til oppbevaring av 
sengetøy m.m. 

 

 Dagsenter for eldre, dagsenter for demente. 

Ønsket om å ha dagsenter tilknyttet sykehjemmet er å ha en naturlig økt aktivitet inn i sykehjemmet.  
Etter at dagsentrene ble flyttet fra sykehjemmet har vi mistet en del kontakt og fellesskap, fordi 
brukere av dagsentret gjerne var rundt om i avdelingene på sykehjemmet for å hilse på kjente. Det 
var et naturlig møtepunkt for beboerne og brukerne av dagsentret. 

 
Vi ser for oss morgendagens omsorg med et tun for demente, der dagsenter for hjemmeboende 
demente bli en naturlig del av det.  

 
Dagsenter bør bestå av store lyse lokaler, og inneholde et godt utstyrt kjøkken (heve/senk), 
aktivitetsrom og comfortsone. Det er ønskelig med inn- og utgang på gulvplan og med utgang til fine 
utearealer, gjerne med en sansehage. 

 
Fra 1.januar 2017 ble alle dagsentrene organisert under Pleie- og omsorgstjenesten. Dette ser vi på 
som veldig bra, fordi vi mener at denne tjenesten hører inn under pleie- og omsorg. Åpningstiden for 
dagsenter for eldre bør økes til flere dager, minst to dager i uka for hver bruker. Dagsentrene bør 
lokaliseres sammen med helsehus/omsorgsboliger. For å oppnå god forebyggende effekt, som sees 
på dagsentrene i dag, bør dette ligge så sentrumsnært som mulig. 
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Videre arbeid: 
Med bakgrunn i tilrådningen fra arbeidsgruppe 2 og kommunestyrets vedtak, videreføres arbeidet i linjen, 
dvs. pleie og omsorgstjenesten.  
 
I det videre utarbeides pårørendefolder for alle helse og omsorgstjenestene. Virksomhetslederne innen 
H/O er ansvarlige.  
 
Det må åpnes opp for at pårørendeleilighet bør kunne benyttes av alle deltjenester. Dette tas med inn i det 
videre arbeidet, av rådgivende gruppe. 

 

4.6.  Videreutvikling av samarbeidet mellom kommunen og pårørende /   
frivillige. 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Rådmannen skal arbeide videre med å utvikle samarbeidet mellom kommunen og pårørende/frivillige 
organisasjoner, slik det er skissert i tilrådingen fra prosjektgruppe 2. 

I prosjektgruppas rapport heter det: 

Frøya kommune bør signere en partnerskapsavtale med frivilligheten i Frøya kommune, representert 
av Frøya Frivilligsentral. 

 
Som stortingsmelding 29 sier må frivillige rekrutteres, motiveres, opplæres, følges opp og ivaretas. 
Dette bør organiseres med en egen koordinator. Frøya kommune har pr i dag en Frivilligsentral med 
daglig leder i 100% stilling. Vi ser at mulighetene for at leder ved Frivillighetssentralen kan inneha 
koordinatorfunksjonen.  

 
Det må ligge en økonomisk kompensasjon for den frivillige innsatsen, som lag og organisasjoner kan 
søke på, og inngå avtale om, for å forplikte seg ved en samarbeidsavtale. 
Et eksempel er at et grendelag kan søke om økonomisk støtte, mot at de stiller med en besøksvenn to 
dager i uka i institusjon eller bofellesskap. 

 
Det viktigste fokuset er at dette er en ønsket tilleggsfunksjon, og ikke noe som vil/kan erstatte 
fagbemanning i fremtiden. 

 
Prosjektgruppa har utarbeidet forslag til samarbeidsavtale og invitasjon til opprettelse av 
partnerskap med frivillige organisasjoner (vedlegg til rapporten). 
 

Videre arbeid: 

Videre arbeid legges til livsgledekoordinator, i tett samarbeid med Frøya Frivilligsentral.  Ansvar legges til 
virksomhetsleder PLO og virksomhetsleder kultur/næring i samarbeid. 

Beslutninger som forplikter kommunen i forhold til pårørende, frivillige organisasjoner eller andre, 
økonomisk eller juridisk, skal behandles politisk.  

 

Mandat 

1. Utarbeide alternative konsept for kommunens formaliserte samarbeid med pårørende 
og frivillige organisasjoner på Frøya 

2. Konseptene skal inneholde aktuelle områder for samarbeid, vilkår for samarbeid og 
organisering intern i kommunen. Forslag til økonomisk kompensasjon for det frivillige 
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arbeidet skal utarbeides, 

3. Organisere og gjennomføre dialog, møter og andre kontaktformer med «frivilligheten» 
med sikte på å oppnå formaliserte avtaler 

4. I dialogen med «frivilligheten» skal det understrekes at det frivillige arbeidet ikke skal 
komme i stedet for arbeid utført av kommunalt ansatte, men i tillegg til dette 

 

   4.7. Brukerombud 

 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Det etableres funksjon som brukerombud i Frøya kommune, med oppgaver som skissert av 
prosjektgruppe 2.  

Funksjonen som eldreombud opphører når brukerombudet er opprettet. 

Det skrives egen politisk sak om endringen, der rådmannen tar stilling til omfang av stilling/funksjon 
og organisatorisk plassering. 

I prosjektgruppas rapport heter det: 

Prosjektgruppa tilrår oppretting av stilling/funksjon som brukerombud (forslag til stillingsbeskrivelse 
er vedlagt rapporten). 

 
Stillingen bør være en fast stilling i kommunen, og bør ligge «nøytralt» organisatorisk. Prosjektgruppa 
tilrår at den legges i administrasjon/Servicekontoret. 

 
Stillingen overtar de oppgaver som har ligget til eldreombudet, og denne funksjonen opphører. 

 
Gruppa anbefaler ikke opprettelse av velferdsråd, da vi mener at brukere og pårørende vil bli 
ivaretatt gjennom brukerombudets rolle. 
 

Videre arbeid: 
Rådmannen utarbeider egen pol. sak om opprettingen av brukerombud  i Juni 2017. 

 

4.8.  Grunnholdninger til hverdagsmestring – opplæring og holdninger 
 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

De grunnholdninger til hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som går fram 
av tilrådingen fra prosjektgruppe 3 legges til grunn for alt arbeid innenfor helse- og omsorgsfeltet i 
Frøya kommune 

I prosjektgruppas rapport heter det: 

Å endre tankesettet til både ansatte, brukere, pårørende og andre vil kreve et stort og målrettet 
arbeid over lang tid. Man må forvente at det vil ta år å snu både tankesett og arbeidsmetoder, men 
det er en nødvendighet for fremtiden at dette arbeidet starter nå. 

I noen virksomheter/tjenester vil dette være en stor mental omstilling, hos andre i noe mindre grad. 
For å endre tankesett og arbeidsmetoder er det først nødvendig at både ansatte og ledere ser 
utfordringene med måten det arbeides på i dag, og ser klare fordeler for både tjenesteytere og 
brukere ved en omstilling.  
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Virksomhetsledere og avdelingsledere må først omstilles, og de må være motiverte for å være 
pådrivere i dette arbeidet.  

Videre arbeid: 

Hverdagsmestringsteamet skal brukes som en faglig ressurs for opplæring og implementering av 
tankesettet” hverdagsmestring” 

 Hovedansvaret for implementering legges til virksomhetslederne i de ulike tjenestene. 

 

4.9.  Hverdagsmestringsteam 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Det opprettes et hverdagsmestringsteam som skal serve alle kommunale tjenester innenfor helse og 
omsorg, og en base av fagpersoner som utgjør teamet i alle deler av kommunens virksomhet. 
Sammensettingen av teamet og arbeidsoppgaver skal i hovedtrekk være som foreslått av 
prosjektgruppe 3. 

I prosjektgruppas rapport heter det: 

  Opprettelse av Hverdagsmestringsteam:  

 Et hverdagsmestringsteam som skal kunne serve alle kommunale tjenester innenfor helse 

og omsorg.  

 Det foreslås at det opprettes en base av fagpersoner som utgjør dette teamet i alle deler 

av kommunen, men hvor ulike andre ansatte involveres i teamet i de forskjellige 

virksomhetene.  

 Det foreslås at basen består av ergoterapeut, fysioterapeut og en person med helsefaglig 

kompetanse. Bakgrunnen for dette forslaget er at terapeutene har kompetanse på 

habilitering og rehabilitering, samt at mestringsfokuset står sterkt i deres fagbakgrunn. 

For mer tverrfaglighet og somatisk kompetanse bør en person med helsefaglig bakgrunn 

også være en del av basen.  

 Basen i hverdagsmestringsteamet er de som skal sitte på hovedtyngden av kompetanse 

på feltet, og skal ha kunnskap om rehabilitering, habilitering, læring og mestring.  

 Basen skal også ha kompetanse på velferdsteknologi, som også er en viktig del av 

hverdagsmestringen. Teamet skal arbeide med ulike arbeidsoppgaver i ulike 

virksomheter, og ha et utvalg av tjenester som kan tilbys de ulike avdelingene.  

Arbeidsoppgavene til teamet vil være blant annet:  

 Organisering av fagdager/temadager   

 Kursing med hverdagsmestring som fokus for de ansatte  

 Internundervisninger og organisering av eksterne undervisninger  

 Refleksjonsrunder og samtaler i det daglige arbeidet til ansatte  

 Samarbeid/veiledning opp mot konkrete brukere og situasjoner  

 Være en motor i arbeidet med hverdagsrehabilitering som arbeidsform i virksomheten for 

bo-, aktivitet- og miljøtjeneste 

 Individuelt tilpasset velferdsteknologi 

 Være det spesialiserte teamet som utøver hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten 

 Ha et tett samarbeid med forvaltningskontoret og fastleger 
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Teamet vil være avhengig av støtte og arbeid på ledernivå, med et klart og tydelig fokus på at på at 
ansattes tankesett og arbeidsformer skal rettes mer mot hver enkelt brukers ressurser og egne ønsker. 
Ansatte som viser ekstra engasjement og lyst til å være pådrivere i dette arbeidet bør inkluderes, 
motiveres og veiledes av hverdagsmestringsteamet til å jobbe aktivt i avdelingen/tjenesten sin, da det 
store arbeidet skjer i daglig drift og refleksjoner rundt konkrete situasjoner i hverdagen. 

Som nevnt i delen “Dagens situasjon” har man ved hverdagsrehabilitering på Frøya hatt utfordringer 
knyttet til å nå riktig målgruppe. Forvaltningskontoret er den instansen som først mottar henvendelser 
angående nye hjelpebehov, og det blir derfor viktig for hverdagsmestringsteamet å opprette et tettere 
samarbeid med dem.  

Også ansatte på forvaltningskontoret må ha hverdagsmestring som tankesett, slik at de ved søknader på 
andre ordinære tjenester kan vurdere muligheten for hverdagsrehabilitering eller teknologiske løsninger. 
Også fastlegene må involveres i større grad, da de når brukerne på et tidlig tidspunkt i pasientforløpet. 
Det vil derfor være viktig for hverdagsmestringsteamet å opprette et tettere samarbeid også her.  

 

Videre arbeid: 

Arbeidet med etablering av et hverdagsmestringsteam er i gang. Rådmannen er ansvarlig for organisatorisk 
plassering, medlemmer og mandat. Etableringen skal bygge på tilrådingen fra arbeidsgruppe 3 i fase 2 av 
«Morgendagens omsorg». Etableringen skal ligge innenfor eksisterende budsjettrammer. 

 

Mandat 

Utarbeide forslag til program for informasjon, opplæring og holdningsendring  

 for ledere og medarbeidere som arbeider innenfor de områder som omfattes 

 av «Morgendagens omsorg» 

Merknad: 

       Informasjonen skal også omfatte pårørende, frivillige organisasjoner og 

       brukere av de aktuelle kommunale tjenestene. Det skal legges vekt på at  

       programmene er motiverende for å ta aktiv del i utforming av 

       «Morgendagens   omsorg» 

 

4.10.  Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger 
 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Det opprettes en faggruppe – «Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger» - som skal være 
kommunens kompetansegruppe på velferdsteknologi. Gruppa skal ha sammensetting og mandat i 
hovedtrekk i samsvar med prosjektgruppas tilråding.  

I prosjektgruppas rapport heter det: 

Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger 
Arbeidsgruppa tilråder at det opprettes èn faggruppe, “Faggruppe for velferdsteknologiske 

løsninger”.  

Gruppa skal være kommunens kompetansegruppe på velferdsteknologi. Bakgrunnen for at det 
tilrådes en gruppe og ikke to, slik mandatet tilsier, er at foreslåtte deltakere for hver gruppe vil 
overlappe i stor grad. Det vil periodevis være ressurskrevende for deltakerne å holde seg oppdatert på 
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utviklingen av teknologiområdet, og arbeidsgruppa mener derfor det er uhensiktsmessig at for 
mange ansatte skal involveres i prosessene.  

 
Da det tilrådes èn faggruppe er det er viktig at bygging av nytt helsehus og nye omsorgsboliger skal 
være en prioritert oppgave for faggruppa. 

 
Arbeidsgruppa tilråder denne sammensetningen av faggruppa: 

 Ergoterapeut 

 Fysioterapeut 

 Driftsleder i hjemmetjenesten 

 Avdelingsleder i virksomheten funksjonshemmede 

 Tjenesteutvikler IKT helse og omsorg 

 Avdelingsleder IKT 

 
Ressurspersoner som kan innkalles til gruppa ved behov: 

 Kommunens Husbank-kontakt 

 Hjelpemiddelkoordinator 

 Teknisk avdeling 

 Atea (driftsleverandør) 

 NAV Hjelpemiddelsentral 

 

Ytterligere omtale av faggruppas oppgaver og mandat går fram av prosjektgruppas tilråding, som er tatt inn 
i styringsgruppas rapport/tilråding til kommunestyret.  

 

Videre arbeid: 

Etablering av faggruppe for velferdsteknologiske løsninger er allerede satt i gang. Arbeidet bygger på 
tilrådningen fra arbeidsgruppe 3 i fase 2 av ”Morgendagens omsorg”. Rådmannen har ansvar for 
organisatorisk plassering, medlemmer og mandat. 

 

4.11.  Organisering av rus og psykisk helsearbeid 
 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

1. Brukere innen psykisk helse og rus skal kunne motta tjenester fra kommunen på 
døgnbasis (24/7) når behov tilsier det. 

2. Rusomsorgen organiseres ut av Nav  
3. Tjenestene inndeles etter forløp 1 – 2 – 3, slik det er beskrevet i rapporten fra 

prosjektgruppen.                                                                                                                                                                
4. Tjenesteområdet organiseres etter forslag 2 som er beskrevet i rapporten, og som er i   

samsvar med flertallstilrådningen i prosjektgruppa.  
5. Ansvaret for tjenestetilbudet for brukere med alvorlige og langvarige behov (forløp 3) 

organiseres under virksomheten Bo,- aktivitet og miljøtjeneste (BAM) 
6. Tjenestene tildeles i samsvar med omsorgstrapp og tjenestebeskrivelser for de aktuelle 

tjenesteområdene. 
7. Det satses på kompetanseheving av ansatte innen psykisk helsearbeid og 
       for samarbeidende tjenester til målgruppa.  

I prosjektgruppas rapport heter det: 
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Forslag på hvordan brukere innen psykisk helse og rus skal kunne motta tjenester fra kommunen 24/7 
når deres behov tilsier det: 

 
 Tjenestene inndeles etter forløp 1- 2 - 3 (slik det er beskrevet ovenfor) 

 Tjenesten tildeles jamfør omsorgstrapp og tjenestebeskrivelser for tjenesteområdene 

 Bolig med base 

 Omsorgsseng – «Frøyablå» 

 Oppfølgingstjeneste innenfor rus og psykisk helse 

 Samarbeid med andre kommunale tjenester og 2.linje tjenester 

 Etablere og videreutvikle eksisterende dag/aktivitetstilbud 

 
 Forslag på en helhetlig organisering av rus- og psykisk helsearbeid i Frøya kommune: 

 
 Tilrår at rusomsorgen organiseres ut av Nav  

 Kompetanse – tilrår at det avsettes «friske» økonomiske midler til kompetanseheving 

hos ansatte i tjenesteområdet rus- og psykisk helsearbeid og for samarbeidende ansatte 

til målgruppen.  

 Boligbehov - 

o Tilrår at kommunen avsetter inntil 10 boliger for vanskeligstilte 

o Tilrår at det etableres bolig med base for inntil 5 boenheter 

o Tilrår at det etableres en omsorgsseng for brukergruppen «Frøyablå» 

 
 Tverrfaglig samarbeid – det tilrådes utarbeiding av forpliktende samarbeidsavtaler 

mellom forskjellige kommunale tjenester og mellom kommunale tjenester – 

spesialisttjenester. 

 Det tilråder at det utarbeides tjenestebeskrivelser på de forskjellige tjenestene som skal 

tildeles med en politisk godkjennelse.  

 Ressurser/Økonomi – tilrår følgende organisering av eksisterende årsverk og midler inn 

mot tjenesteområdet rus- og psykisk helsearbeid; 

 

Videre arbeid: 

Linjeorganisasjonen har startet arbeidet med ny organisering av rus- og psykisk helsearbeid. Forebyggende 
arbeid er lagt til virksomheten fam/helse, og oppfølging er lagt til BAM. Fremtidig organisering skal bygge 
på kommunestyrets vedtak og tilrådinger fra prosjektgruppe 4 i fase 2. Endring i organisering skal skje 
innenfor eksisterende budsjettramme. De respektive virksomhetslederne har ansvar i den videre prosess. 

 

Merknad. 

I tillegg skal det utarbeides forpliktende samarbeidsavtaler mellom forskjellige kommunale tjenester, 
og mellom kommunale tjenester – spesialisthelsetjenester.  

(jfr. pkt 4.12. - Tverrfaglig samarbeid ) 
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4.12.  Tverrfaglig samarbeid 

I kommunestyrets vedtak heter det: 

Tverrfaglig samarbeid – det tilrådes utarbeiding av forpliktende samarbeidsavtaler mellom 

forskjellige kommunale tjenester, og mellom kommunale tjenester – spesialisttjenester. 

 

I prosjektgruppas rapport er det beskrevet tiltak som skaper tettere samdrift mellom de som yter tjenester 

til målgruppen innen rus og psykisk helsearbeid. 
Det må etableres gode stabile samarbeidsarenaer/ møtepunkter. Dette sikrer god kommunikasjon og et 
godt fagmiljø. Gruppa beskriver at nøkkelen er samhandling -  Samhandling for et helhetlig og koordinert 
tjenestetilbud Samhandling krever et forflytning fra «mitt bord og ditt bord» til «vårt» bord og at ingen 
lukker døren bak seg. Derfor er det viktig å utarbeide forskjellige samarbeidsavtaler.  
 
 
Videre arbeid: 
Utarbeiding av forpliktende samarbeidsavtaler legges til linjeorganisasjonen og gruppa som jobber med 
fremtidig organisering av rus- og psykisk helsearbeid ( fr. punkt  4.11. ovenfor) 
 
 

 

4.13.  Boligbehov 
I kommunestyrets vedtak heter det: 

Boligbehov  

 I forbindelse med rullering av Boligsosial plan, avsettes inntil 10 boliger for vanskeligstilte. 

 Det etableres omsorgsbolig med base, med muligheter for bemanning 24/7 når behovet 

tilsier det. 

 Det etableres en omsorgsseng for brukergruppen «Frøyablå» 

I prosjektgruppas rapport heter det: 

Boligbehov 

Bolig er et sentralt element i en persons liv, er avgjørende for helse, selvstendighet og deltagelse. En bolig 
som vi kaller vårt hjem dekker det grunnleggende behovet som blant annet trygghet, verdighet og 
tilhørighet. Personer med rusmiddelproblem og/eller er overrepresentert blant de bostedsløse og 
vanskeligstilte på boligmarkedet. Målet må være at alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, 
fortrinnsvis i sin egen bolig. 

For personer med rusmiddelproblem og/eller psykisk lidelse er bolig (fast bosted) også ofte en forutsetning 
for å kunne iverksette og lykkes med behandling og oppfølgingstjenester. Bolig kan forebygge risiko for 
tilbakefall og redusere behovet for opphold i institusjon eller hindre fengselsopphold. 

Med bakgrunn i Brukerplan er det kartlagt at kommunen har behov for følgende boliger til målgruppen; 

 Boliger for vanskeligstilte (boligsosiale utfordringer) – 10 stk 

 Bofellesskap/ bolig med tilknytning til en personalbase – inntil 5 leiligheter 

 «Frøyablå» - 1 plass 

 Mandat 

1. Utarbeide plan for realisering av kommunestyrets vedtak om boligbehov, slik det er sitert 
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ovenfor 

2. Planen skal skissere lokalisering, tekniske/arkitektoniske løsninger, økonomi og forslag til 
tidsplan for gjennomføring. 

3. Planen skal være grunnlag for at prosjektet kan innpasses i budsjett 2018 og 
økonomiplan 2018 - 2021 

 

Videre arbeid: 

Boligsosial plan er nå under revidering, og punktene overfor tas inn i dette arbeidet. 

 

4.14.  Tjenestebeskrivelser 
 

 I kommunestyrets vedtak heter det: 

Det utarbeides tjenestebeskrivelser på de forskjellige tjenestene som skal tildeles med  

politisk godkjennelse. 

 

Videre arbeid:  

Tjenestebeskrivelser for alle kommunale tjenester er under ny utarbeiding og politisk   godkjenning. 
Rådmannen vil ta initiativ til å utarbeide tjenestebeskrivelser for de tjenester som ligger under rus og 
psykisk helsearbeid når ny organisering er på plass. 

 

4.15.  Kompetanse og ledelse 

   I kommunestyrets vedtak heter det: 

       Kompetanse 

 Det skal utarbeides en overordnet kompetanseplan for «Morgendagens omsorg». 
Rådmannen har ansvar for utarbeidelsen 

 På grunnlag av overordnet kompetanseplan skal de enkelte virksomheter utarbeide 
kompetanseplaner for egen enhet 

 I overordna kompetanseplanen skal det settes mål om at man på et gitt tidspunkt skal ha 
fordeling av ansatte med 50 % med høgskole-/universitetsutdanning og 50 % 
videregående utdanning 

 Framtidig kompetansebehov på videregående nivå, bachelornivå og utdanning ut over 
bachelornivå bygges på tilrådningen fra gruppe 5. I tillegg vektlegges   tverrfaglig 
utdanning og samhandlingskompetanse for disse gruppene.  

 Kommunens ordninger for utdanningsstipend, fagstige og andre ordninger for å stimulere 
etter- og videreutdanning gjennomgås, med sikte på å etablere ordninger som stimulerer 
til den ønskede utvikling av kompetanse i eksisterende organisasjon  

 Kompetanseplan og strategisk rekrutteringsplan skal være et styringsverktøy for ledere i 
fagutviklings- og rekrutteringsarbeidet 

 Det prøves ut ulike arbeidstidsordninger innen turnusbaserte tjenester slik prosjektgruppe 
5 tilrår 
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 Ledelse 

 For å sikre god styring og ledelse i framtidig organisering, vil det bli gitt tilbud om 
kompetanseheving og utdanning for ledere innen de aktuelle tjenesteområdene, med 
målsetting om oppstart i 2017. 

 

Arbeidet med kompetanseheving er i gang i regi av rådmannen, herunder saker som hører under 
kompetansepunktet i kommunestyrets vedtak. 

Kommunestyret behandlet i sak 21/1: Desentralisert deltidsutdanning bachelorutdanning i sykepleie og 
vernepleie – Kompetansepakken 2017.                                                                            Nye retningslinjer for 
etter- og videreutdanning er nå under utarbeiding. 

Rådmannen arbeider med tilbud om videreutdanning i ledelse for ledere/medarbeidere innen fagområdet. 
Det tas sikte på å starte lederutdanning fra høsten 2017, i samarbeid med en høgskole med eksamensrett.  

 

 

5.Suksesskriterier  
 

   For å nå målene for utviklingsarbeidet er det ikke nok med nye modeller og retningslinjer. 

   Vi må jobbe mot en felles visjon (ønsket framtid –som er realistisk), jobbe mot felles mål og 

   det må gis handlingsrom for endringer. I tillegg må vi ha evne til å gjøre faktiske grep – og 

   hente ut gevinster. 

 

5.1. Forutsetninger 

Følgende forutsetninger må være tilstede for at vi skal lykkes med prosjektet:  

 Ledelse (forankring og engasjement både politisk og administrativt)  

 Videreføring av beslutninger. 

 Eierskap hos alle involverte aktører. 

 Arbeidsgrupper som utløser forpliktende samarbeid. 

 Plattform for god samhandling, medvirkning og involvering. 

 Jobbe mot samme mål.  

 Sett av tid til samarbeidet / prioritere arbeidet. 

 Kommunikasjon. 

 Synlige gevinster 

 Forankre endringene i kulturen. 
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5.2. Kritiske faktorer - hindringer 

             

 Tidsfaktoren.  En tydelig prioritering må til for å lage handlingsrom for utviklingsarbeidet. 

 Ikke ser nødvendigheten av endringer. 

 At en for tidlig erklærer at en er i mål. 

 Manglende synliggjøring av resultater. 

 Mangelfull involvering og informasjon til ansatte. 
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6.Tids- og aktivitetsplan  
Nedenfor følger tids- og aktivitetsplan for arbeidet i prosjektet. Det blir laget detaljert handlingsplan med 
milepæler for hvert delprosjekt og temaområder. Det vil være aktuelt med ulike tidsfrister, eller for deler av 
mandatene.  

 

Nr Milepæl Aktivitet Ansvar 

1. 28.03.17  Godkjenning i styringsgruppa av plan 

for omstilling/ innplassering av ansatte 

i ny organisasjon  

Rådmann 

2. April 2017  Livsgledekoordinator. V.leder Plo 

3. 24.04.17  Workshop for helse- og 
omsorgstjenestene  

Rådgiver 

h/o 

4. Mai 2017 

Kick- off 

samling 

 Grunnholdninger til hverdagsmestring 

–  opplæring og holdninger. 

V.ledere 

H/O 

5. Mai.2017 

Kick- off 

samling 

 Hverdagsmestringsteam. V. leder Fam 

Helse og 

rehab. 

6. Mai 2017 

Fase 3 

 Faggruppe for velferdsteknologiske  

løsninger 

V.leder 

Fam. Helse 

og rehab. 

7. 30.05.17 

 

01.06.17 

 Vedtak i ASU – plan for 

omstilling/innplassering av ansatte i ny 

organisasjon 

 Vedtak i kommunestyret 

Rådmann 

8. Ungd.råd 

22.05 

Eldreråd 

/Brukerråd 

24.05 

HFD 06.06.17 

KST 22.06.17 

 Politisk behandling, prinsippvedtak om 

tomtevalg av helsehus og 

omsorgsboliger 

 

 

 Prosjektplan pol. godkjenning 

Rådmann 

9. Konstituering 

Innen Juni  17 

 Organisere arbeidsgruppe 1 som 

rådgivende faglig gruppe 

Rådmann 

10. Konstituering 

Innen Juni 

2017 

 Modell for samlokalisering 
       av tjenester. 
       (ses i sammenheng med  
       byggeprosess) 

Rådgivende 

faglig 

gruppe 
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11. 23.06.17  Møte i styringsgruppa + møte med 

referansegruppa 

Rådmann 

12. Behandling i 

ASU Juni 2017 

 Kompetanse og ledelse 

        Desentralisert utdanning –  

         Retningslinjer.  

         «Kompetansepakken 2017» 

Rådmann 

13. Aug. 2017  Det åpne sykehjemmet. 

      Infofolder sykehjemmet 

V.ledere 

H/O 

14. 29.08.17   Møte i styringsgruppa Rådmann 

15 01.09.17  Omstilling til ny organisering, oppstart 

innplassering av ansatte i ny 

organisering 

Rådmann 

Delprosjekt 

1. 

16. Høst 2017 

Oppstart 

 Kompetanse og ledelse. 

       Lederutdanning 

Rådmann 

17. 29.09.17  Møte i styringsgruppa Rådmann 

18. Høst 2017  Boligbehov. 

( jfr. ny boligplan) 

Rådmann 

19. 03.11.17  Møte i styringsgruppa Rådmann 

20. Nov. 2017  Livsgledesykehjem-   resertifisering. Plo 

V.leder 

21. 01.12.17  Møte i styringsgruppa Rådmann 

 Jan.2018  Møte i styringsgruppa Rådmann 

 1.halvår 2018  Videreutvikling av samarbeid mellom 

kommunen og pårørende/frivillige. 

V.ledere 

Plo/  Kultur 

og Næring 

 Mars 2018 

Implementeri

ng i drift 

 Organisering av rus og psykisk 

helsearbeid. 

V.ledere 

Fam.Helse. 

Rehab og 

B.A.M. 

 Mars 2018 

Implementeri

ng i drift. 

 Tverrfaglig samarbeid, Rus og psyk. 

helse 

V.leder 

B.A.M 

 Mars 2018  Tjenestebeskrivelser for rus/psyk. 

helse.    (Plo og BAM ferdig)       

V.ledere 

H/O 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 02.03.2017 

Sak: 20/17  Arkivsak: 17/347 

 

SAKSPROTOKOLL - MORGENDAGENS OMSORG - TRINN 2 STYRINGSGRUPPAS 

TILRÅDNINGER 

 

Vedtak: 

1. Styringsgruppa og prosjektgruppene for morgendagens omsorg trinn 2, avslutter sitt 

arbeid gitt i mandat i KST sak 12/16 og 76/16. 

2.  Kommunestyret gjør følgende vedtak om «morgendagens omsorg – del 2» i samsvar med 

styringsgruppas tilråding: 

 

Utforming av heldøgnsomsorgen 

 

1.  Kommunestyrets vedtak i sak 195/16 ligger til grunn for omsorgstrapp, utbygging av 

bofelleskap med heldøgns bemanning med samlet kapasitet på 48 plasser og utbygging av 

helsehus med 28 plasser. 

2.  Kommunestyret gjør prinsippvedtak om lokalisering av helsehus og omsorgsboliger i egen 

politisk sak. 

3.  Modell for samlokalisering, slik det er foreslått av prosjektgruppe 1, legges til grunn for 

samlokalisering av tjenester (se omtale av prosjektgruppas tilråding ovenfor). 

4.  Det skal være parallell oppstart av planlegging og prosjektering i 2017/2018, forventet 

byggestart i 2018 og forventet ferdigstilling i 2019. Utbygging av bofellesskap med mulighet 

for heldøgns bemanning har oppstart planlegging i 2021. 

5.  Rådmannen bes om å starte prosjektering av utbyggingen i samsvar med vedtaket i 

kommunestyret, og fremme egne saker om plassering, tomteerverv, økonomiske konsekvenser 

og prosjektledelse. 

6.  Kommunen vil tilstrebe framtidig kapasitet på utbygging som gjør at de som har behov for 

heldøgns omsorg får det. 

7.  Hverdagsmestring skal være det grunnleggende tankesett for tjenesteyting innen helse- og 

omsorgsfeltet i kommunen. 

8.  Prosjektgruppe 1 fortsetter som rådgivende faglig gruppe for det videre arbeid med prosjektet. 

 

Rådmannen utformer nærmere mandat for gruppas arbeid, og forholdet til styringsgruppe og 

prosjektleder. 

 

 
Frivilligheten og pårørendeomsorgen 

 

1.  Livsgledesykehjem ble sertifisert i november 2016. Det skal gis prioritet til å videreutvikle 

konseptet, slik at resertifisering kan skje de nærmeste årene. Prosjektgruppas tilrådinger i 

rapportens kapittel 3.4.3 legges til grunn for arbeidet. 

2.  Livsgledekoordinator opprettholdes som en permanent stilling i 40 %, og det bør være egen 

budsjettpost for «Livsglede». Etter at ordningen har fungert en tid, bes rådmannen vurdere og 

legge fram tilråding om funksjonen også skal omfatte andre tjenesteområder enn helse og 

omsorg. 

3.  Prosjektgruppe 2 sin tilråding legges til grunn for utvikling av det «åpne sykehjemmet» 

(pårørendefolder, hjemmeside/sosiale medier, pårørendeleilighet og dagsenter). 
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Pårørendefolder utarbeides for alle tjenesteområder innen helse – og omsorg. 

4. Rådmannen skal arbeide videre med å utvikle samarbeidet mellom kommunen og 

pårørende/frivillige organisasjoner, slik det er skissert i tilrådingen fra prosjektgruppe 2. 

5.  Det etableres funksjon som brukerombud i Frøya kommune, med oppgaver som skissert av 

prosjektgruppe 3. Funksjonen som eldreombud opphører når brukerombudet er opprettet. Det 

skrives egen politisk sak om endringen, der rådmannen tar stilling til omfang av 

stilling/funksjon og organisatorisk plassering. 

 

 
Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 

 

1.  De grunnholdninger til hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi som går 

fram av tilrådingen fra prosjektgruppe 3 legges til grunn for alt arbeid innenfor helse- og 

omsorgsfeltet i Frøya kommune 

2.  Det opprettes et hverdagsmestringsteam som skal serve alle kommunale tjenester innenfor 

helse og omsorg, og en base av fagpersoner som utgjør teamet i alle deler av kommunens 

virksomhet. Sammensettingen av teamet og arbeidsoppgaver skal i hovedtrekk være som 

foreslått av prosjektgruppe 3. 

3.  Det opprettes en faggruppe – «Faggruppe for velferdsteknologiske løsninger» - som skal være 

kommunens kompetansegruppe på velferdsteknologi. Gruppa skal ha sammensetting og 

mandat i hovedtrekk i samsvar med prosjektgruppas tilråding. 

4.  Optimal bruk av velferdsteknologiske løsninger ved bygging av nytt helsehus og nye 

omsorgsboliger skal være en prioritert oppgave for faggruppa. 

 
Rus og psykisk helsearbeid 

 

1.  Brukere innen psykisk helse og rus skal kunne motta tjenester fra kommunen på døgnbasis 

(24/7) når behov tilsier det. 

2.  Rusomsorgen organiseres ut av Nav 

3.  Tjenestene inndeles etter forløp 1 – 2 – 3, slik det er beskrevet i rapporten fra prosjektgruppen. 

4.  Tjenesteområdet organiseres etter forslag 2 som er beskrevet i rapporten. 

5.  Ansvaret for tjenestetilbudet for brukere med alvorlige og langvarige behov (forløp 3) 

organiseres under virksomheten Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste (BAM) 

6.  Tjenestene tildeles i samsvar med omsorgstrapp og tjenestebeskrivelser for de aktuelle 

tjenesteområdene. 

7.  Det satses på kompetanseheving av ansatte innen psykisk helsearbeid og for samarbeidende 

tjenester til målgruppa. 

8.  Boligbehov 

I forbindelse med rullering av Boligsosial plan, avsettes inntil 10 boliger for vanskeligstilte. 

Det etableres omsorgsbolig med base, med muligheter for bemanning 24/7 når behovet tilsier 

det. 

Det etableres en omsorgsseng for brukergruppen «Frøyablå» 

9.  Tverrfaglig samarbeid –  det utarbeiding av forpliktende samarbeidsavtaler mellom forskjellige 

kommunale tjenester, og mellom kommunale tjenester – spesialisttjenester. 

10.  Det utarbeides tjenestebeskrivelser på de forskjellige tjenestene som skal tildeles med politisk 

godkjennelse. 

11.  Fremtidig organisering skjer innenfor kommunens eksisterende årsverk og midler. 

 
Organisering, bemanning og kompetanse 

 

1.  Organisering og bemanning 

Arbeidet med organisering og bemanning av «Morgendagens omsorg» videreføres i 
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egen arbeidsgruppe i regi av rådmannen. Arbeidet skal bygge på det grunnlaget som er 

lagt av prosjektgruppe 5 i prosjektet 

2.  Kompetanse 

Det skal utarbeides en overordnet kompetanseplan for «Morgendagens omsorg». 

Rådmannen har ansvar for utarbeidelsen 

På grunnlag av overordnet kompetanseplan skal de enkelte virksomheter utarbeide 

kompetanseplaner for egen enhet 

I overordna kompetanseplanen skal det settes mål om at man på et gitt tidspunkt skal 

ha fordeling av ansatte med 50 % med høgskole-/universitetsutdanning og 50 % 

videregående utdanning 

Framtidig kompetansebehov på videregående nivå, bachelornivå og utdanning ut over 

bachelornivå bygges på tilrådningen fra gruppe 5. I tillegg vektlegges tverrfaglig 

utdanning og samhandlingskompetanse for disse gruppene. 

Kommunens ordninger for utdanningsstipend, fagstige og andre ordninger for å 

stimulere etter- og videreutdanning gjennomgås, med sikte på å etablere ordninger som 

stimulerer til den ønskede utvikling av kompetanse i eksisterende organisasjon 

Kompetanseplan og strategisk rekrutteringsplan skal være et styringsverktøy for ledere 

i fagutviklings- og rekrutteringsarbeidet 

Det prøves ut ulike arbeidstidsordninger innen turnusbaserte tjenester slik 

prosjektgruppe 5 tilrår 

3.  Ledelse 

For å sikre god styring og ledelse i framtidig organisering, vil det bli gitt tilbud om 

kompetanseheving og utdanning for ledere innen de aktuelle tjenesteområdene, med 

målsetting om oppstart i 2017. 

 
3. Gjennomføring av tiltak 

 

Rådmannen bes om å utarbeide oversikt over de saker/tema i forslaget til vedtak som trenger 

politisk behandling før iverksetting, og saker/tema som kan iverksettes administrativt av 

rådmannen innenfor gjeldende budsjettramme. 

Oversikten skal inneholde tema og tidspunkt for behandling av de enkelte sakene. 

Oversikten legges frem for HFD for endelig godkjenning. 

 

 
4. Veien videre- «morgendagens omsorg, trinn 3» 

 

Rådmann foreslår at det nedsettes en ny prosjektorganisasjon som skal drive arbeidet i prosjektet 

videre. Rådmann vil i egen sak til kommunestyret designe en prosess av det forestående arbeidet, 

herunder foreslå hvem som skal delta i styringsgruppa og arbeidsgrupper og hvilke oppgaver, roller og 

mandat disse skal ha. Både i prosjektetperioden og i ny driftsorganisasjon når den tid kommer. Det er 

ønskelig at 2 politiske representanter skal være med i styringsgruppa, og at disse velges ut fra ønske og 

interesse. 
 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 02.06.2017 

Sak: 15/17  Arkivsak: 17/1538 

 

SAKSPROTOKOLL - MORGEDAGENS OMSORG - TRINN 3 - UTTALELSE - ELDRERÅD  

 

Vedtak: 

1. Eldrerådet støtter at kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring av 

«Morgendagens omsorg fase 3» 

2. Eldrerådet velger følgende brukerrepresentant som medlem i arbeidsgruppen til delprosjekt 1 

«bygging av helsehus og omsorgsboliger» 

1: Laila Wedø, medlem 

2: Bjørnar Flatval, varamedlem 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling: 

Eldrerådets behandling i møte 02.06.17: 

1. Eldrerådet støtter at kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring av «Morgendagens 

omsorg fase 3» 

2. Eldrerådet velger følgende brukerrepresentant som medlem i arbeidsgruppen til delprosjekt 1 «bygging 

av helsehus og omsorgsboliger» 

1: Laila Wedø, medlem 

2: Bjørnar Flatval, varamedlem 

 

Enstemmig. 
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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunalt Brukerråd   

Møtedato: 02.06.2017 

Sak: 21/17  Arkivsak: 17/1539 

 

SAKSPROTOKOLL - MORGEDAGENS OMSORG - TRINN 3 - UTTALELSE - KOMMUNALT 

BRUKERRÅD  

 

Vedtak: 

1. Kommunalt brukerråd støtter at kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring 

av «Morgendagens omsorg fase 3» 

2. Kommunalt brukerråd velger følgende brukerrepresentant som medlem i arbeidsgruppen til 

delprosjekt 1 «bygging av helsehus og omsorgsboliger» 

1: Steinar Sivertsen, medlem 

2: Ivar Martin Johansen, varamedlem 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling: 

Brukerrådets behandling i møte 02.06.17: 

 

1. Kommunalt brukerråd støtter at kommunestyret vedtar vedlagte prosjektplan for videreføring av 

«Morgendagens omsorg fase 3» 

2. Kommunalt brukerråd velger følgende brukerrepresentant som medlem i arbeidsgruppen til delprosjekt 

1  «bygging av helsehus og omsorgsboliger» 

1: Steinar Sivertsen, medlem 

2: Ivar Martin Johansen, varamedlem 

 

Enstemmig.  

 

 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 17/1678    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

STYRINGSMODELL SIO OG ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD - 

SENGER  

 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommune tilslutter endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 
vertskommunesamarbeid. 

 
2. Det anbefales at endringene gjennomføres fra 1.1.2018, gitt at alle deltakerkommunene 

slutter seg til dette. Utviklingsoppgavene legges direkte inn under utvidet regionråd. 
 

3. Frøya kommune tiltrer videre utredning av et samarbeid om felles drift av legevakt, 
akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom samhandlingsenheten i 
Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. 
 

4. Det forutsettes at følgende forhold avklares i forslag til avtale: 

 Økonomiske forutsetninger, herunder Frøya kommunes mindre bruk av felles legevakt 
opp mot kommunens kostnadsandel 

 Ansvarsforhold 

 Prinsipielle avklaringer i forhold til avtaler 

 Kommunenes mulighet til styring og medvirkning 

 Det utarbeides en plan for framdrift og gjennomføring 

 

5. Det legges til grunn at St. Olav bærer investeringskostnadene ved evt. tilpasning av lokaler. 

Det legges videre til grunn at de skisserte, nødvendige bygningsmessige tilpasninger av 

lokalene ved Orkdal sykehus blir gjennomført i tråd med tilrådningen i utredningen. 

 

 

Vedlegg: 6 

 

1. Melding om vedtak fra SIO nemd 

2. Utredningsnotat 

3. Utredning av felles mottaksfunksjon 

4. Uttalelse fra tillitsvalgte den norske legeforening 

5. Kommentar til utredning fra NSF 

6. Svar på uttalelse fra NSF fra Orkdal kommune 

 

Til saksgangen 
 



Rådmann har fått opplysninger om at nabokommunene har valgt å behandle denne saken før 
sommeren 2017. Agdenes, Orkdal, Snillfjord og Hemne og Hitra har behandlet saken, Rindal (21 
juli). Dette til tross for en forståelse av at kommunene ikke skulle stresse saken, men ha en dialog 
rundt temaet før saken ble behandlet i de respektive kommunestyrer. For at ikke Frøya skal bli den 
eneste kommunen uten vedtak før sommeren, velger rådmann å legge frem saken direkte til 
kommunestyret uten forutgående behandling i hovedutvalget. Det kan opplyses om at alle 
kommunene har vedtatt inntillingen som den foreligger fra SIO nemd. Hitra kommunestyre har 
likelydende vedtak som rådmanns innstilling i denne saken, dvs innstilling som i SiO nemd, med flg  
justeringer i punkt 4 og 5: 

 Økonomiske forutsetninger, herunder Frøya kommunes mindre bruk av felles legevakt 
opp mot kommunens kostnadsandel 

 Det legges til grunn at St. Olav bærer investeringskostnadene ved evt. tilpasning av 
lokaler. Det legges videre til grunn at de skisserte, nødvendige bygningsmessige 
tilpasninger av lokalene ved Orkdal sykehus blir gjennomført i tråd med tilrådningen i 
utredningen. 

 

Saksopplysninger 
 
Alle kommuner er pålagt å ha legevakt og øyeblikkelig-hjelp-tilbud til sine innbyggere. Kommunene 
kan velge å gi dette i egen regi eller i samarbeid med andre kommuner. Kommunen vil ved 
tjenestesamarbeid fortsatt ha det formelle ansvar for at tjenestene er forsvarlige og oppfyller 
lovkrav. Frøya kommune ivaretar i dag sitt lovpålagte ansvar for øyeblikkelig hjelp og legevakt 
gjennom interkommunalt samarbeid –med Hitra på kveld og med Orkdal (SiO) kommune på natt.  
 
Frøya kommune betalte i 2016 kr 2.858.000 som sin del av tjenestesamarbeidet. Fordelt på kr 
1.523.000 kr for sengepost og kreft og 1.335.000 kr på legevakt og legevaktsentral. 
 
Hitra og Frøya har en liten rabatt på legevakt (150.000 kr hver), fordi kommunene driver egen 
interkommunal legevakt deler av døgnet. Legevakt utgjør litt over 25 % av totalkostnad i SiO-
samarbeidet, og kommunens fordel er derfor relativt begrenset.  
 
Frøya kommune hadde en økning av bruk av SIO sengepost i 2016.  
2015: 50 opphold, 2016: 63 opphold. (Tall og statistikk hentet fra SIO årsmelding for 2016- denne 
ligger som referatsak til KST 22.06.17) 
 
Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i 
styringsmodellen for SIO. Styringsmodellen for SIO ble ikke ansett til å være hensiktsmessig. Utdrag 
fra saksframlegget til vertskommunenemd den 4.4.17:  
 
Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal 
styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende 
å oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. 
Modellen gir svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres 
ikke i tilstrekkelig grad i budsjettprosessen til den enkelte kommune. Man har ikke lyktes med 
gjennomføringen av utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.  
 

Når det gjelder valg av styringsmodell for SIO og håndtering av øyeblikkelig hjelp vises til vedlegget i 

saken, styringsmodell SIO og organisering av legevakt og KAD-senger.  

Melding om vedtak: Politisk fellesnemd anbefaler endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 



vertskommunesamarbeid. Politisk fellesnemd anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles 

drift av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal.  

 
Vertskommunen skriver i sitt oversendelsesbrev at det er ønskelig at kommunestyrene i SIO i løpet 
av mai 2017 tar stilling til prinsippene i organisering og styring av SIO, og om mulig samarbeid om 
felles drift av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom SIO og 
St.Olavs Hospital, Orkdal.  
 
Det er lagt opp til to-trinns behandling i kommunestyrene. Det bes om at kommunestyrene i sin 
første behandling tar stilling til det prinsipielle i saken og oversender vedtak og eventuelle innspill til 
Orkdal som vertskommune. Dersom kommunen slutter seg til prinsippene, vil 
vertskommunerådmann gå videre i prosessen og legge fram ny sak i Vertskommunenemda i SIO 
med forslag om nye vertskommuneavtaler. Disse må videre behandles i de respektive 
kommunestyrene.  
 

Drøfting 
 
En svakhet ved den gjennomførte felles utredningen for framtidig drift av øyeblikkelig hjelp og 
legevakt er at det ikke er utredet alternative løsninger. Sier en kommune nei til anbefalt løsning 
foreligger ingen realistiske fellesalternativer. Det som da står igjen er dagens løsning, så lenge 
denne videreføres. Hvis vertskommunen sier opp dette må det i hovedsak etableres egne tilbud på 
aktuelle tjenesteområder for den enkelte kommune. Det kan også stilles spørsmål ved 
likeverdigheten i framtidig drift. Utredningen synes også i noe omfang også å være styrt av et sterkt 
helseforetak. Imidlertid har kanskje hovedfokus fra kommunene vært kostnader og behov for mer 
effektiv drift. Så langt sier utredningen at det foreligger innsparingspotensial på kr 9,8 mill. med en 
antydning om at kommunal andel av dette vil utgjøre kr 4 mill. Frøya kommune ønsker også, ved 
evt. omlegging, å få vurdert kommunens kostnader til legevakt basert på den mindre bruken 
kommunen har sammen med Hitra. 
 
Det er beskrevet behov for ombygging i Orkdal sykehus for å få gjennomført forslag til ny 
driftsmodell. Det er midlertid i utredningen ikke klargjort hvordan denne investeringen skal dekkes, 
men det har vært uttalt fra enkelte at kommunene må ta sin del. Med et langsiktig driftsforhold, og 
med fordel i kostnader til daglig drift for St. Olav, bør sykehuset bære kostnadene med 
bygningsmessige tilpasninger. Det er sykehuset som vil ha fordel av oppgradering i kraft av 
bygningseier. 

 
Hvilke alternative løsninger finnes på mellomlang sikt for å fylle de lovpålagte oppgavene 
kommunene har for øyeblikkelig hjelp og legevakt? 
 
Lokale alternativer i øyregionen?  
 
Det kan være et alternativ å utvide legevaktsamarbeidet med Hitra kommune, også på natt. I tillegg 
må kommunen samarbeide om styrking av behandlingsfunksjonen/korttidstilbudet ved de 
respektive sykehjemmene og eventuelt bygge dette videre til et felles, interkommunalt tilbud. 
Rådmann har drøftet problemstillingen med Frøyalegene med foreløpig negativt resultat. De peker 
på at dette er å gå tilbake i tid, og at tjenesten blir svært sårbar. Og igjen at dette vil gjøre det 
vanskelig å rekruttere leger til regionen. Dette, sammen med en stor teknologisk utvikling og nye 
krav til utstyr for legevakt, gjør at det i dag ikke foreligger realistiske lokale interkommunale 
muligheter i øyregionen til å etablere tilbud slik som inngår i SiO-samarbeidet på øyeblikkelig hjelp 



og legevakt. Det er videre også viktig å ha med seg at ett av Frøya kommune sine argument for å gå 
inn i en større legevaktordning var å søke å få mer stabil legedekning i kommunen over tid. Ved 
evaluering av denne måten å organisere legevakt fant en ingen store avvik hverken på faglig innhold 
og drift eller innbyggernes oppfatning av kvaliteten på tjenesten.  
 

Vurdering/ konklusjon 
 
Det foreligger pr i dag ikke realistiske alternativer til drift av legevakttjeneste i øyregionen. Uten 
lokal legevakt er det videre vanskelig å se at de samme kommunene kan etablere en fullverdig lokal 
øyeblikkelig hjelp avdeling. En lokal enhet for øyeblikkelig hjelp ville sannsynligvis kunne drives 
rimeligere enn alternativet i SiO eller St. Olav. Legevakt ville det sannsynligvis være lite å hente 
økonomisk, totalt sett i en løsning for øyregionen. Vesentlig her er kostnader kommunene ville få 
for å kjøpe inn og drifte forsvarlig teknisk utstyr, samt kostnader på hjelpepersonellsida. 
 
Frøya kommune har deltatt i SiO-samarbeidet siden oppstart og kommunen har vært relativt 
fornøyd med driften av felles legevakt og KAD-senger /kreftprosjekt, med noen «unntak»: 
Kommunen har hatt relativt dyr legevaktsordning, og en har sett økte kostnader over tid. Noe av 
dette skyldes nye og strengere krav til kvalitet og dokumentasjon. Noe skyldes økte kostnadskrav fra 
St. Olav Hospital for støttefunksjoner til legevaktsordninga. Likevel mener kommunen at Kvaliteten 
på legevakten oppfattes som god og det er arbeidet godt med oppfølging av den nye 
akuttforskriften som stiller store krav til kommunene når det gjelder legevakttjenesten.  
 
Det vurderes derfor uaktuelt på nåværende tidspunkt å gå tilbake til egen legevakt for Frøya 
kommune 24t/døgn hele uken både på grunn av kravene i den nye akuttforskriften og 
vaktbelastningen det medfører for legene.  
 
Frøya kommune har hatt et relativt begrenset bruk av sengeposten og av den grunn gir dette høy 
kostnad pr. liggedøgn. På tross av begrenset bruk av sengeposten vurderes allikevel at Frøya 
kommune heller ikke er moden for å gå ut av samarbeidet med KAD-senger i denne omgang. Det 
blir viktig å følge utviklingen i bruken av sengeposten opp mot egne ressurser. En kan blant annet 
tenke seg at teknologiske løsninger i framtiden bidra til oppfølging uten fysisk tilstedeværelse av 
lege 24 timer i døgnet. I kommunens nye helsehus bør en allerede nå planlegge for slike muligheter. 
 
Frøya kommune ønsker å bruke SIO som en utviklingsplattform. Viktige oppgaver som kommunene 
har ansvar for kunne med fordel vært samlet i større fagmiljø med spesialisert kompetanse i nærhet 
av legevakt og sengepost. Det er god erfaring i den felles satsingen SIO-kommunene har på 
utviklingsressurs innenfor kreftomsorg. Andre oppgaver kan være øyeblikkelig hjelp til pasienter 
med psykisk helse- og rusproblematikk som kommunene nå har ansvar for.  
 
Det er også stort behov for rekruttering i helse- og omsorgstjenesten, og som samlet region står vi 
sterkere ved etablering av f.eks desentralisert høyskoleutdanning. SIO-kommunene kan styrke 
Orkdalsregionen ved å være en samarbeidsenhet hvor utviklingsprosjekter prøves ut og eventuelt 
settes i permanent drift. Sammen kan vi legge til rette for forskning med nærhet til blant annet 
NTNU og Sintef.  
 
Både Fosen-regionen og Værnesregionen har med god erfaring satset på en del felles tjenester og 
utviklingsoppgaver i tillegg til legevakt og KAD-senger. Fosen Helse drives som et interkommunalt 
selskap. Den politiske styringen av Værnesregionen utøves av Regionrådet. Den administrative 
styringen utøves av Arbeidsutvalget hvor blant annet rådmennene i de samarbeidende kommuner 
er representanter.  
 



Det kan være et bidrag i riktig retning dersom en ny styringsstruktur fører til at kommunene får et 
tettere eierforhold til utviklingsoppgaver i SIO. For å lykkes med videre utviklingsoppgaver blir det 
viktig å få avklart ambisjoner for SIO og aktuelle oppgaver / tjenester de respektive kommunene 
ønsker skal bli tatt vare på i dette samarbeidet. Det kan også vurderes om hvilke kommuner som 
kan være vertskommune for ulike oppgaver, dersom det er mest hensiktsmessig.  
 
Før Frøya kommune slutter seg til foreslått driftsmodell må det fremkomme en bedre avklaring på 
følgende: 
 

 Driftskostnader, herunder hensyntatt Frøya kommunes mindre bruk av felles legevakt 

 Investeringskostnader og hvem som skal koste dette 

 Styringsmodell som i størst mulig grad sidestiller kommunene og helseforetaket ved 
framtidig felles drift 

 
Uttalelser fra Den Norske Legeforening og Norsk sykepleierforbund i denne saken, samt tilsvar til 
sykepleierforbundet fra Orkdal kommune følger som vedlegg. 
 

Rådmannens tilråding i saken 
 
Frøya kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemnda om å endre styringsmodell 
for SIO ved at dagens folkevalgte nemnd utgår og det innføres administrativt 
vertskommunesamarbeid, forutsatt at det i en ny vertskommuneavtale blir enighet om klare 
drøftings- og samhandlingsrutiner mellom vertskommunen og deltakerkommunene. Endringene 
kan gjennomføres fra 01.01.2018, gitt at deltakerkommunene slutter seg til dette.  Kommunen har 
følgende tilleggs punkt: Det legges til grunn at St. Olav bærer investeringskostnadene ved evt. 
tilpasning av lokaler. Det legges videre til grunn at de skisserte, nødvendige bygningsmessige 
tilpasninger av lokalene ved Orkdal sykehus blir gjennomført i tråd med tilrådningen i utredningen. 
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Deltakerkommuner SiO 
 

 

  

Melding om vedtak 
 

 
 

Styringsmodell SiO og organisering av legevakt og KAD-senger 
 
 

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg vedr. behandling av ovennevnte sak. 

Oversendelsesbrev 

Bakgrunn: 

Viser til orienteringer i utvidet regionråd i Orkdalsregionen, Politisk fellesnemd og rådmannsutvalg 

angående utredning og organisering av styringsform i SiO og håndtering av øyeblikkelig hjelp i 

Orkdalsregionen. 

Politisk fellesnemd for SiO vedtok 4. april 2017: 

Politisk fellesnemd anbefaler endring av styringsmodell for SiO ved at dagens vertskommunesamarbeid med 

politisk nemd utgår og det innføres administrativt vertskommunesamarbeid. 

Politisk fellesnemd anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, 

kommunale senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. 

Olavs hospital, Orkdal. 

Videre prosess: 

Det er et ønske at kommunestyrene i SiO i løpet av mai 2017 tar stilling til prinsippene i organisering og 

styring av SiO, og mulig samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og 

observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. 

Det legges opp til to-trinns behandling i kommunestyrene. Vi ber om at kommunestyrene så fort det lar seg 

gjøre ta stilling til det prinsipielle i saken og oversender vedtak og eventuelle innspill til 

vertkommunerådmannen ved kommunalsjef Kristin Wangen.  

Hvis kommunene slutter seg til prinsippene, vil vertskommunerådmannen gå videre i prosessen og legge 

fram ny sak i politisk fellesnemd med forslag til nye vertskommuneavtaler. Disse må videre behandles i 

respektive kommuner.  

 

 

 



Spørsmål vedrørende behandlingen kan stilles til saksansvarlig Kristin Gjersvoll Wangen , tlf. 72483049. 

 

Med hilsen 

Orkdal kommune 

Helse- og omsorg 
 

 

 
Kristin Gjersvoll Wangen 

Kommunalsjef 
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1/17 Vertskommunenemnd SIO 04.04.2017 

Styringsmodell SiO og organisering av legevakt og KAD-senger 

 

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 04.04.2017  

Redaksjonelle endringer: 

 

“Politisk fellesnemd gir sin tilslutning til endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamabeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid” endres til: 

 

Politisk fellesnemd anbefaler endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Og 

 

“Politisk fellesnemd gir sin tilslutning til anbefalingen om at det opprettes et samarbeid om felles 

drift av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal” endres til: 

 

Politisk fellesnemd anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, 

kommunale senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og 

St. Olavs hospital, Orkdal. 

 

Avstemming 

Rådmannens innstilling med redaksjonelle endringer - enstemmig vedtatt 

Tilråding i Vertskommunenemnd SIO - 04.04.2017 

Politisk fellesnemd anbefaler endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

Det anbefales at endringene gjennomføres fra 1.1.2018, gitt at alle deltakerkommunene slutter seg til 

dette. Utviklingsoppgavene legges direkte inn under utvidet Regionråd. 

 

Politisk fellesnemd anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, 

kommunale senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og 

St. Olavs hospital, Orkdal. 

 

Det forutsettes at følgende forhold avklares i ny avtale:  

 



 

•

 

Økonomiske forutsetninger 

•

 

Ansvarsforhold 

•

 

Prinsipielle avklaringer i forhold til avtaler 

•

 

Kommunenes mulighet til styring og medvirkning 

•

 

Det utarbeides en plan for framdrift og gjennomføring 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Politisk fellesnemd gir sin tilslutning til endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. Det anbefales at endringene gjennomføres fra 1.1.2018, gitt at alle 

deltakerkommunene slutter seg til dette. Utviklingsoppgavene legges direkte inn under utvidet 

Regionråd. 

 

Politisk fellesnemd gir sin tilslutning til anbefalingen om at det opprettes et samarbeid om felles drift 

av legevakt, akuttmottak, kommunale senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i 

Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. 

 

Det forutsettes at følgende forhold avklares i ny avtale:  

 

•

 

Økonomiske forutsetninger 

•

 

Ansvarsforhold 

•

 

Prinsipielle avklaringer i forhold til avtaler 

•

 

Kommunenes mulighet til styring og medvirkning 

•

 

Det utarbeides en plan for framdrift og gjennomføring 

 



 

Bakgrunn for saken 

Del 1: Valg av styringsmodell for SiO 

Bakgrunn  

Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i 

styringsmodellen for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO ikke ble ansett å være 

hensiktsmessig.  

 

Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal 

styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å 

oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. Modellen 

gir svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres ikke i 

tilstrekkelig grad i budsjettprosessene til den enkelte kommune.  Man har ikke lyktes med 

gjennomføringen av utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.  

 

Som konklusjon fra møte i regionrådet i desember 2015, ble det ønsket en redegjørelse og vurdering 

av de mest aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og 

Værnesregionen. Det ble orientert i regionrådsmøte 2. juni 2016. 

 

Saken har vært orientert om i møtene i vertskommunenemda den 20.11.15, 4.4.16, 17.6.16 og 

28.09.16.  

 

Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 

jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet 

ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.   

 

Vurdering 

De ulike alternativer som ble vurdert i utredingen var Interkommunalt samarbeid (IKS), 

forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet og vertskommunemodell uten 

politisk nemd, hvor utviklingsoppgavene legges under regionrådet.  Viser til vedlagt utredningsnotat 

for beskrivelse av de ulike alternativene. 

 

De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 

styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i 

en IKS-modell eller vertskommune uten nemd, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet.  

 

Ved at utviklingsoppgavene legges direkte inn under regionrådet vil man i større grad lykkes med 

utviklingsoppgaver fordi kommunene som har behov vil slutte seg til ulike samarbeidsprosjekt. Da 

vil økonomi og prioritering i større grad samsvare og utviklingsoppgavene vil ha finansiering. Dette 

vil føre til at den enkelte kommunes behov i større grad ivaretatt.  

 

IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et nyetablert 

byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Vertskommuneavtale uten 

nemd vil kunne ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et 

enklere grep, men vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer. 

 

Konklusjon og anbefaling  

Det anbefales at eierkommunene inngår nye vertskommuneavtaler uten vertskommunenemd.  Orkdal 

kommune ivaretar fortsatt vertskommuneansvaret. Dagens SiO-kommuner inviteres til å delta i 

samarbeidet.  

Det anbefales at utviklingsoppgavene legges inn under et utvidet regionråd hvor alle SiO-kommuner 

er representert. Utvidet Regionråd vil koordinere disse oppgavene. 



 

Del 2: Håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen 

Bakgrunn 

Helt siden SiO sengepost ble etablert i 2012 har den høye driftskostnaden, spesielt for sengeposten, 

vært et stadig tilbakevendende tema. Dette har igjen blitt aktualisert gjennom endringen i 

finansieringsordningen ved at det som tidligere var øremerkede midler, fra 1.1.2016 ble overført til 

kommunene som en del av rammefinansieringen.  

 

I forbindelse med at St Olavs Hospital HF utredet akuttfunksjonen i hele sykehuset våren 2016 ble 

SiO, med Orkdal kommune som vertskommune for både samarbeidet og lokasjon for en avdeling av 

St Olavs Hospital HF, invitert inn i arbeidet. Utredningen pekte i retning av at det var mulig å løse 

oppgaver på tvers av forvaltningsnivåene.  

 

På bakgrunn av dialog mellom St Olavs Hospital HF og Ordfører i Orkdal kommune og leder av 

regionrådet ble det bedt om tilslutning til å gå videre i arbeidet i regionrådsmøtet den 2. juni 2016.  

 

Det videre utredningsarbeidet, som ble gjennomført høsten 2016, konkluderte med at legevakt, 

mottaksfunksjon, legevaktsentral, kommunale akuttsenger og observasjonssenger i sykehus kan 

løses i en felles enhet. Dette beskrives i vedlagt rapport fra utredningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

Organisering av driftsoppgavene i SiO kan løses på flere måter, presentert under:  

 

Alternativ Mulig løsning Kommentar  Vurdering 

1 Som i dag. God kvalitet 
Høy kostnad for KAD-
senger 
Fragmenterte tjenester 

Dagens løsning 

2 Drift sammen med St Olav.  
Det vil da være en forutsetning at 
kostnaden blir lavere enn i dag og 
kvaliteten minst like god. 

Potensiell innsparing 9,8 
mill totalt. Kommunal 
andel av dette ca 4 mill.  
Avgjørende å sikre godt 
kommunalt eierskap og 
styring 
Modellen gir mer 
helhetlige tjenester 

Anbefales 

3 Flytte legevakt og KAD-senger ut 
av sykehuset og etablere disse 
tjenestene i en samlet enhet som 
driftes av en vertskommune 
 

Dette vil kreve høy 
investeringskostnad 
Fortsatt høy 
driftskostnad 
Man mister nærheten til 

Anbefales ikke  



rtg og lab-funksjoner 
Mer ressurser til 
transport  

4 Beholde LV på sykehuset og flytte 
KAD-senger ut, enten samlet eller 
til hver enkelt kommune.  
 

Krever ledig kapasitet og 
tilstrekkelig kompetanse 
på sykehjem.  
Krever legedekning 
utover det som er status 
på sykehjemmene per i 
dag. 

Anbefales ikke 

5 Samlokalisere LV og KAD i 
sykehuset.  

Krever at St Olav legger 
til rette for dette i 
sykehuset 
Sengeposten vil fortatt 
være for liten til å oppnå 
rasjonell drift 

Anbefales ikke 

 

 

Konklusjon/ Anbefaling 

Det anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, kommunale 

senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs 

hospital, Orkdal. 

 

Det forutsettes at følgende forhold avklares:  

•

 

Økonomiske forutsetninger 

•

 

Ansvarsforhold 

•

 

Prinsipielle avklaringer i forhold til avtaler 

•

 

Kommunenes mulighet til styring og medvirkning 

•

 

Det utarbeides en plan for framdrift og gjennomføring 

 

Dette avklares i pågående forhandlinger med St Olavs Hospital HF. 

 

Videre saksgang 

•

 

Kommunestyrebehandling i SiO-kommunene med tilslutning til nemdas anbefaling  

•

 

Politisk nemd innstiller på endelige vertskommuneavtaler 

•

 

Nye vertskommuneavtaler behandles i SiO-kommunene 

 



 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

Målsettingen for del 2 av saksframlegget er kostnadsreduksjon og bedre kvalitet på tjenestetilbudet.  
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Utredningsnotat- Styringsmodeller for SiO, vurdering av alternativer  
 

Innledning 
Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i 
styringsmodellen for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO har vært utsatt for kritikk. 
Innledningsvis ble det avholdt et arbeidsmøte hos Fosen Helse IKS i oktober 2015 der representanter 
fra Surnadal og Halsa kommuner også var invitert. I den anledning orienterte administrasjon og 
styrende organer ved Fosen Helse om sin styrings- og organisasjonsmodell. Arbeidsutvalget inviterte 
deretter til et eiermøte for SiO 4. desember 2015.  Som underlag for møtet ble det lagt fram et 
innledende notat om Kommunelovens muligheter og begrensninger, samt en omtale av erfaringer 
med dagens styringsmodell.  

Sviktende resultatoppnåelse etter oppstarten av SiO er erkjent. Blant flere årsaker har det vært pekt 
på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for bedre styring av virksomheten. Vertskom-
munenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å oppnå konsensus mellom 
kommunene. Vesentlige saker må gjerne behandles i kommunestyrene. Også administrative forhold 
kan ha hatt betydning for manglende resultater. 

Som konklusjon fra utvidet regionråd var ønsket en kort redegjørelse og vurdering av de mest 
aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og 
Værnesregionen. Eierkommunene ønsket å behandle framtidig styringsmodell videre i et nytt 
eiermøte i forbindelse med Regionrådets møte i april 2016. 

Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 
jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet 
ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  

Fosen Helse 
Fosen Helse har røtter tilbake til tidlig på 2000-tallet, med utgangspunkt i en samarbeidsavtale 
mellom Ørland kommune og Helse Midt-Norge om å kombinere legevakt og et distriktmedisinsk 
senter. Senere kom flere aktiviteter til, dels finansiert eksternt, dels fra Helse Midt-Norge, og fra de 6 
samarbeidende kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan.  

Fosen Helse har organisert seg gjennom en kombinasjon av IKS og vertskommuneavtale uten nemd, 
les mer på http://fosen-helse.no/. Fosen Helse IKS har i dag tjenestetilbud som inkluderer 
distriktmedisinsk senter (DMS),  medisinsk etterbehandling og spesialisert rehabilitering 
(spesialisthelsetjenester), i tillegg til kommunalt lovpålagte akuttmedisinske tjenester med legevakt 
og sengepost. Fosen Helse IKS organiserer også andre helsetjenester og forebyggende helsearbeid, 
friskliv og en rekke utviklingsprosjekter.  

Det er inngått avtale med Ørland kommune om levering av merkantile tjenester (IKT, regnskap etc) 
innenfor en vertskommunemodell uten nemd. Fosen Helse legger vekt på en desentralisert 
organisasjonsmodell, slik at ulike aktiviteter er spredt ut blant deltakerkommunene. Sentrale 
myndigheter har flere ganger vist til at Fosen Helse er en vellykket konstruksjon med mange gode 
resultater.  

Representantskapet til det interkommunale selskapet har deltakere fra hver av kommunene. Styret 
er utpekt av representantskapet og sammensatt av rådmenn i deltakerkommunene.   
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I samarbeidsavtalen mellom kommunene på Fosen gjelder valgfrihet overfor deltakelse i de 
aktiviteter som styret beslutter iverksatt. Denne muligheten har vist seg å skape enkelte problemer 
med finansieringen av tiltak, på grunn av ulike behov og prioriteringer mellom kommunene. Ellers 
hersker det ro over styringsmodellen. 

Værnesregionen 
Gjennom  Værnesregionen  har de samarbeidende kommunene Stjørdal, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal 
og  Meråker inngått avtaler om en lang rekke tjenester innenfor ulike sektorer, med Stjørdal 
kommune som vertskommune for de største satsingene, herunder helsesamarbeidet. Totalt 
innbyggertall er i underkant av SiO-kommunenes.  Les mer på 
https://www.varnesregionen.no/Sider/Velkommen.aspx .  Helsesamarbeidet  omfatter lovpålagte 
tjenester med legevakt og forvaltningskontor. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med Helse 
Midt-Norge om et distriktmedisinsk senter (DMS). De lovpålagte oppgavene med legevakt og helse 
og omsorg styres gjennom politiske vertskommunenemder som øverste organ.  Andre oppgaver 
utføres av vertskommune gjennom avtaler uten nemd.  

Det er også et samarbeid om utviklingsprosjekter. Disse er organisert og styrt under Regionrådet, 
med en tilknytning til det administrative apparatet for helsesamarbeidet i vertskommunen.  

Organisasjonsmodellen er sammensatt av en rekke elementer som skiller mellom tjenestesektorer, 
og mellom politisk styring og administrativ gjennomføring. Fra administrasjonen opplyses det likevel 
at det en nøkkelfaktor bak mange vellykkede resultater har vært et tydelig engasjement blant 
deltakerne i de styrende organer, og at det er opprettet direkte linje mellom daglig leder og de 
besluttende organer, og med rådmannsnivået i de samarbeidende kommunene. 

Gode resultater har vært oppnådd innen tjenestesamarbeid og utviklingsarbeid, herunder også en 
samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge.  

Andre foreslåtte modeller 
Under saksforberedelsen er det framkommet to ytterligere modellforslag for framtidig styring av SiO 
som omtales nedenfor.  

 

Alternativt forslag 1 Forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet   
I korthet går modellen ut på å tilpasse styringen av SiO til eksisterende og velfungerende styrings- og 
koordineringsorgan mellom eierkommunene, med utgangspunkt i Regionrådet for Orkdalsregionen.  
Modellen betinger at kommunene i fellesskap søker KRD om å gjennomføre et prøveprosjekt for en 
styringsmodell som ikke ligger innenfor Kommuneloven per i dag. I prosjektperioden fram til 
eventuell kommunesammenslåing om noen år fram i tid søkes statlig godkjenning til å delegere 
myndighet til Regionrådet i Orkdalsregionen, supplert med representanter for Halsa kommune og 
Surnadal kommune, for utøvelse av nødvendig myndighet i forbindelse med lovpålagte oppgaver ved 
bl a legevakt og Kommunale akutte døgnplasser mm. Løsningen betinger at kommunenes sørge-for 
ansvar og systemansvaret for virksomheten er entydig klarlagt på forhånd. 

Innenfor denne modellen foreslås det at Arbeidsutvalget forestår den ordinære oppfølgingen av SiO 
sengepost og legevakt , i tillegg til å fungere som møteplass for strategi, utvikling og oppfølging av 
utviklingsprosjekter. Det utvidete Regionrådet vil kunne ivareta overordnet styring og kontroll, men 
også som utvidet strategisk arena.  
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Modellen forutsetter at Arbeidsutvalget fortsatt skal ha færre medlemmer enn antall samarbeidende 
kommuner.  Det vil være nødvendig å utarbeide interne vedtekter og instrukser slik at oppgaver, 
roller og ansvar tydeliggjøres. 

Dagens fagnettverk med kommunekoordinatorer vil kunne opprettholdes som faglig råd og faglig 
retningsgivende for leder ved SiO. 

Rådmannsutvalget vil kunne tillegges en innstillende rolle overfor Arbeidsutvalget/Regionrådet .  

Dersom den grunnleggende forutsetningen om overføring av myndighet støttes, kan detaljene i 
modellen konkretiseres nærmere innen endelig løsning finner sin form. 

Alternativt forslag 2 Overføring av utviklingsprosjekter til Regionråd (utvidet) og inngåelse av 
vertskommuneavtale(r) uten nemd, for styring av drift ved legevakt og sengepost. 
Dette forslaget innebærer en styringsmodell som i sterkere hever den politiske oppmerksomhet mot 
utviklingsaktiviteter, og overfører driftsoppgavene til en vertskommune gjennom en ny 
vertskommuneavtale.  

For utviklingsoppgaver vil dagens arbeidsdeling mellom (utvidet) Regionråd og Arbeidsutvalg kunne 
opprettholdes. Arbeidsutvalget vil kunne innhente råd fra (utvidet) Rådmannsutvalg ad hoc eller 
gjennom opprettelse av en formell struktur. Gjennom en slik organisering vil man møte den enkelte 
kommunes behov og dermed lykkes med utviklingsoppgavene i større grad enn i dag. Man vil få 
tilstrekkelig politisk forankring og utviklingsoppgaver prioriteres i budsjettprosessene til den enkelte 
kommune.  

En kan tenke seg at dialog om initiering, styring og oppfølging av utviklingsprosjekter i første rekke 
skjer i Arbeidsutvalget, med overordnet styring fra Regionrådet. 

Styringen av driftsoppgavene ved sengepost og legevakt kan ivaretas gjennom vertskommuneavtale 
uten nemd.  

Vurderinger av styringsmodellene 
Demokratisk kontroll , overordnet og løpende styring 
Styringsmodellen for SiO skal være tilpasset SiOs formål, behovet for styring, virksomhetens 
samfunnsansvar og krav til innsyn, samt markedsforhold. Den pågående prosessen om revurdering 
av styringsmodell er uttrykk for ønske om et mer aktivt eierskap enn dagens ordning innebærer. Drift 
av legevakt og sengepost innebærer i noen grad fortolkning og utøvelse av myndighet i tilknytning til 
lovfestede pasient- og brukerrettigheter. Det tilsier en ordning som underlegges tilstrekkelig politisk 
kontroll. Kommunestyret vurderer behov for kompetanse og kapasitet til å ivareta denne kontrollen. 

Dagens løsning med vertskommunenemd ivaretar høy grad av demokratisk styring og 
lokaldemokrati. Utfordringen ligger i tap av styringskraft på grunn av konsensuskrav, og begrensede 
fullmakter i nemda.  Det kan se ut til at samarbeidet gjennom SiO per i dag ikke er i stand til å høste 
tilsvarende gevinster som søsterorganisasjonene får til.  Både ved Fosen og i Værnesregionen er 
tallet på samarbeidende kommuner det halve av SiO-samarbeidet. Vi leter etter en modell som 
ivaretar tilstrekkelig overordnet politisk styring og kontroll og den mer løpende styring og kontroll.  

Vi ser en parallell i Sykehusreformen av 2002. Vi kan minne oss på at spesialisthelsetjenestene utgjør 
en betydelig andel av det totale helsetilbudet for kommunenes innbyggere. For spesialist-
helsetjenestene er den politiske avstanden betydelig større enn for primærhelsetjenester. Det er 
mulig å trekke en parallell til IKS-modellen og Helseforetaksmodellen, uavhengig av en del 
reguleringer gjennom den særskilte Helseforetaksloven. Kommunene ble gitt et tilsvarende sørge-for 
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ansvar som Helseforetakene, gjennom den nye Helse- og omsorgsloven som trådte i kraft i 2012. Ut 
over disse kravene følger krav om lovfestede pasient- og brukerrettigheter, og det er detaljerte krav 
til forsvarlighet, beredskap og mye mer. God styring vil innebære at det er gode kontrollsystemer 
som godtgjør at virksomheten drives lovlig og forsvarlig, og at øvrige mål oppnås innenfor vedtatte 
økonomiske rammer.  God styring innebærer også å sørge for at virksomheten blir i stand til å møte 
framtidas behov. Det innebærer et strategisk utviklingsløp med retning som styringsorganene skal ha 
eierskap til og investere i.  

Iverksetting av utviklingsprosjekter styrker framtidstro, men gir ingen garanti for suksess, dersom 
tiltakene er svakt begrunnet og løsrevet. Hvilken innovasjon i tjenesteutvikling med ny teknologi og 
forbedringer i tilbud, samt nye organisasjonsmodeller er det som best kan ivareta kommunenes 
behov, og hvordan vil samarbeid være enda bedre for kommunene enn å løse oppgavene selv ? 

I det følgende vurderes de fire organisasjonsmodellene  opp mot hverandre og mot målene for SiO-
samarbeidet og forutsetningene i SiO –samarbeidet. 

Vurdering av Fosen helse IKS 
IKS-modellen er valgt i Fosen Helse. IKS-modellen er en velregulert løsning fra lovgiver. Ansvar og 
roller er tydelig definert mellom representantskap, styre og administrasjon. Styret er utpekt av (det 
politiske) representantskapet og administrativt sammensatt på rådmannsnivå. Modellen gir 
organisasjonen styringskraft på bekostning av løpende politisk innsyn.  Lov om offentlige innkjøp 
gjelder. Det er vanskelig å se for seg at IKS-løsningen skal kunne tillate en kombinasjon med en 
vertskommuneavtale unntatt konkurranse. Her ligger en utfordring ved ordningen, og vi stiller et 
spørsmål ved denne delen av samarbeidsløsningen ved Fosen-Helse Ved tjenesteinnkjøp i IKS må 
markedssituasjonen vurderes.  

IKS gir mulighet til noe fondsavsetning, som igjen åpner for flerårige satsinger. 

Opprettelse av IKS vil normalt føre til en virksomhetsoverdragelse for ansatte. Enten må IKS bygge 
opp egne stabsfunksjoner for personal, økonomi og IKT mm., eller anbudsutsette dette.  En avtale 
om innleie av pleiepersonale fra (verts-)kommune vil kunne redusere logistikkoppgavene betydelig, 
og ivareta behovet for en robust arbeidsstokk. IKS-modellen endrer intet omkring behov for 
medisinsk faglig bistand og rådgivende nettverksmøter med kommunekoordinatorer. 

 

Vurdering av Værnesregionen 
Værnesregionen har en ordning med vertskommunenemder for lovpålagte oppgaver  og 
vertskommuneløsninger uten nemd for andre oppgaver. Utviklingsoppgaver er underlagt 
Regionrådet. Rådmannsnivået er synlig i saksforberedelse for nemd og Regionråd. Daglig leder for de 
helserelaterte oppgavene har gjennomgående representasjon i styrende organer. 

Forskjellen med SiO er først og fremst færre kommuner og færre deltakere i vertskommunenemd. 
Problemstillingen med mangetallighet i nemd neves ikke derfra. 

 

Vurdering av Alternativt forslag 1 Forsøksordning 
Dette forslaget søker å kombinere vertskommuneløsning og (det utvidede) Regionrådets 
samarbeidsånd. Modellen vil kombinere politisk kontroll og styringskraft, og den vil ikke føre til 
etablering av nye, tunge strukturer. Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen er imidlertid nokså tydelig på 
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at det er svært liten sjanse for å få gjennomslag for en slik forsøksordning av bl a forvaltningspolitiske 
grunner. 

 

Alternativt forslag 2 Utviklingsprosjekter under Regionråd, driftsoppgaver i regi av 
vertskommune 
Modellen konsentrerer politisk oppmerksomhet omkring utvikling, og styrker (det utvidede) 
Regionrådets rolle, samtidig som arbeidsutvalgets rolle oppgraderes til strategisk arena og med 
involvering innenfor helserelaterte spørsmål. Hvis enighet er modellen enkel å realisere på det 
overordnede plan. Den betinger at det legges ned et arbeid for å få til et godt avtalegrunnlag som gir 
gode avtaler for alle sider av organiseringen og samarbeidet i en ny vertskommuneavtale om 
driftsoppgaver.  

Oppsummering av alternativer og anbefaling 
De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 
styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i 
en IKS-modell eller Alternativt forslag 2, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet. 

IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transasksjonskostnad og et nyetablert 
byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Alternativt forslag 2 vil kunne 
ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et enklere grep, men 
vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer. 

 

Konklusjon og tilrådning 
IKS og Forslag 2 kan tilføre nødvendig styringskraft til SiO. Forslag 2 er enklere å realisere. Derfor 
anbefales Alternativt forslag 2 i det foregående, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet. 

Det anbefales at eierkommunene samlet inngår avtale om å oppheve vertskommuneavtalene som 
gjelder per i dag, samtidig som det inngås en ny vertskommuneavtale uten vertskommunenemd med 
en kommune om driftsoppgavene. Siden det vil være uheldig å svekke den økonomiske stillingen til 
driftsoppgavene som per i dag er avtalt, foreslås det at det er eierkommunene til samarbeidet om 
legevakt og sengepost som inviteres til å delta i utviklingssamarbeidet.  

Det bør utarbeides en instruks som regulerer ansvar og roller mellom leder, Arbeidsutvalg og 
eierkommunene i et utvidet Regionråd.  

Endelig anbefales det at eierkommunene/Regionrådet gir Arbeidsutvalget i oppdrag å framforhandle 
utkast til nye samarbeidsavtaler og en vertskommuneavtale med en av kommunene i SiO-
samarbeidet. 

Det bør legges opp til at en ny styringsmodell skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. 
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1. Anbefaling 
Styringsgruppa anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, 
kommunale senger og observasjonssenger samt integrering av ambulansetjenestene mellom 
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. 

Styringsgruppa anbefaler en døgnåpen helsetjeneste med ett kontaktpunkt for pasienten. Enhetens 
ansatte pleiepersonell og legetjeneste arbeider i team rundt pasienten i døgnkontinuerlig drift 
gjennom hele året. Sykepleietjeneste/ støttepersonale har arbeidsrotasjon innad samt mot 
kommunale helsetjenester for erfaringsutveksling.  

Prinsippet om kompetanse i front anbefales utviklet til å innbefatte erfaren lege i spesialisering med 
tilknyttet overlege i bakvakt. Dette i motsetning til nåværende bemanning med turnuslege både ved 
legevakten og mottak. 

Det anbefales gjensidig innsyn og dokumentasjon i felles journalsystem for å fremme 
pasientsikkerhet og god arbeidsflyt ved enhetlig dokumentasjon. 

Det bør legges opp til hensiktsmessig styring av pasientstrømmene både i forhold til tid for oppmøte 
og oppmøtested. Her anbefales nærmere tilknytning til legeressurs for å skille ut pasientene som 
heller kan settes opp til time hos fastlege, spesialistpoliklinikk, bildediagnostikk eller til behandling 
nært hjemmet. I tillegg tas det sikte på en aktiv utnyttelse av virtuelle løsninger for klinisk 
samhandling og beslutningsstøtte med sikte på å redusere uhensiktsmessige innleggelser. 

Ved å opprette en samlokalisert enhet for korttidsobservasjon inkludert kommunale øyeblikkelig 
hjelpsenger, kan det oppnås høyere utnyttelse av sengene samt bedre pasientflyt både for sykehuset 
og kommunene. Dette gjennom fleksibel utnyttelse mellom sykehusets observasjonssenger og 
kommunale øyeblikkelig hjelp senger til beste for pasientene og en samlet effektiv drift. Det legges 
opp til et time-til-timekonsept med plan for observasjon, behandling og hjemreise, ved innleggelse i 
enheten. Ansvarsforholdet for behandlingen av den enkelte pasient, bestemmes av hvilket 
behandlingsnivå pasienten plasseres på jmf Helse- og omsorgstjenesteloven og 
Spesialisthelsetjenestelovens sørge-for-ansvar. 

Det anbefales etablert rom for smitteisolasjon med hensikt å redusere forekomst av smittsomme 
sykdommer lenger inn i sykehuset og potensiell overføring av smitte til den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. 

Av praktiske og økonomiske årsaker anbefales etableringen av felles mottaks- og 
korttidsobservasjonskapasitet innført i flere faser. 

2. Bakgrunn 
Sentrale strategier, utredninger og meldinger fra Stortinget som St.meld. nr. 47 (2008–2009)1  
«Samhandlingsreformen», NOU 2015:17 «Først og fremst»2 , Strategi 2030- «Fremragende 
helsetjenester for Helse Midt – Norge» og Nasjonal helse- og sykehusplan i 20153  tar utgangspunkt i 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/ 
2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/ 
3 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/id2461509/ 
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at helsetjenesten ikke vil være bærekraftig i årene framover gitt fortsettelse av dagens 
driftsløsninger.  Demografiske makrotrekk tilsier at færre ansatte må behandle flere pasienter. 
Helsetjenestene må derfor preges av fleksibilitet, endringsvilje og hensynet til helhet. Pasientene skal 
oppleve en helsetjeneste som kommuniserer godt og som informasjonsdeler på tvers. Målsettingen 
er bedre pasientforløp og samfunnsøkonomiske rasjonelle løsninger.  

I oppfølgingen av dette utformet St. Olav sitt styre følgende mandatpunkt (styresak 8/15): 

«Utred en fremtidig driftsmodell for Orkdal Sjukehus hvor sykehuset blir et senter for planlagt kirurgi 
for hele universitetssykehuset kombinert med å være et bredt og godt spesialisthelsetjenestetilbud til 
befolkningen i sykehusets tradisjonelle nedslagsfelt……. Minimalisering av ressursbruk til passiv 
beredskap er et mål». I mandatet uttrykkes også en sannsynlighet for å «gå i retning av flere enerom 
for pasientene…... En slik utvikling av bygningsmassen vil kunne medføre at en ny driftsmodell må 
baseres på et lavere sengetall enn i dag». 

Ved styrebehandlingen 22.06.16 av prosjektet «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs 
Hospital», jf. sak 15/5766-23 4, ba styret administrerende direktør videre om å:  

«2. Legge «St. Olavs-modellen» til grunn for funksjonsdelingen i sykehuset og:  

a. Utrede en felles akuttfunksjon med kommunene i Orkdalsregionen innen 1.1.2017. 

b. Legge fram en sak med forslag til vedtak om funksjonsfordeling med klare mål om 
økonomisk effektivisering som knyttes opp mot budsjettforslag for 2017.»  

Etter styrevedtaket i St. Olav ble det opprettet dialog med leder for regionrådet i Orkdalsregionen for 
å se på muligheten for felles løsning, felles utfordringer lagt til grunn. I Samhandlingsenheten i 
Orkdalsregionen (SiO) er det ved sengeposten eksisterende utfordringer med høye kostnader pr 
oppholdsdøgn og lavere beleggsprosent enn ønsket.  

Orkdalsregionen består av kommunene Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Hemne, Snillfjord, 
Agdenes, Hitra og Frøya. Disse kommunene har sammen med Surnadal og Halsa gått sammen om å 
etablere Samhandlingsenheten i Orkdalsregionene (SiO) som driver legevakt og KAD sengepost på 
vegne av kommunene. SiO styres gjennom vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd hvor 
Orkdal kommune er vertskommune. SiO har vært i drift siden 2012.  

Det er i samarbeidsmøter mellom kommune og sykehus besluttet en utredning for å møte felles 
forventninger om helhetlige tjenester og en forsvarlig ressursbruk. For begge parter er befolkningens 
behov for trygge og forsvarlig tjenester det grunnleggende. 

Derfor er det i utredningen valgt å fokusere på de mulighetene som foreligger ved å velge en modell 
for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdal som innbefatter en enhetlig og samordnet løsning for 
ansvar, styring og ledelse mellom den interkommunale legevakta og sykehuset. Resultatet kommer i 
all hovedsak fra drøftinger under en arbeidsintensiv samling med ressurspersoner fra de kliniske 
fagområdene, jf. rapportens kapittel 4.  

Det ligger en felles vilje i å arbeide i retning av en ny felles driftsmodell.  
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2.4    Lovkrav 
I fellesskap følger vi nasjonal lovgivning gitt ved Helsepersonelloven og et systemansvar i medhold av 
Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om spesialisthelsetjeneste, Forskrift om ledelse og kvalitets-
forbedring i helse- og omsorgstjenesten og Forskrift om akuttmedisin. 

2.5 Organisering av utredningen 
I arbeidet inngår kommunene og sykehuset som likeverdige partnere og med utgangspunkt i den 
gjensidige avhengigheten som gjelder for samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 
For å lykkes med å innfri kravet om helhetlige tjenester, må derfor begge parters behov tydelig 
fremgå i utredningen. 

På kommunens side må det legges til rette for gode politiske prosesser. 

2.5.1 Styringsgruppe:  
Nils Kvernmo, adm. direktør St. Olavs, Leder av styringsgruppa  
Tor Åm, samhandlingsdirektør, ansvarlig direktør i utredningen 
Oddbjørn Bang, styreleder i Orkdalsregionen  
Are Hilstad, leder av Fellesnemda SIO  
Kristin Wangen, kommunalsjef Helse og omsorg i Orkdal kommune  
Sindre Mellesmo, klinikksjef Akutt og mottaksmedisin  
Anne Hildur Henriksen, klinikksjef for lunge og arbeidsmedisin 
 

2.5.2 Utredningsarbeidet  
Anders Jystad, Seksjonsleder Akuttmottak, Legevaktsentral Orkdal/ Sindre Mellesmo og Kristin 
Wangen, Kommunalsjef helse Orkdal Kommune er utredningskoordinatorer. 
Utredningskoordinatorene innhentet nødvendig kompetanse underveis, både utredninger av juridisk, 
økonomisk og klinisk art. Innspillene skal bidra til at både kommunen og sykehuset får avklart sine 
behov, identifisert eventuell risiko, sine interesser og forpliktelser som grunnlag for forberedende 
vedtak. 

2.5.3 Mandat 
Styringsgruppa vedtok følgende mandat: 

Det skal utredes en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalregionen. Tjenestene 
skal være helhetlige, likeverdige og trygge, og baseres på brukerens behov. Ny driftsmodell skal bidra 
til en mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene. 

Utredningen skal beskrive en ny driftsmodell der følgende funksjoner skal i varetas: 

 Legevakt og legevaktsentral 
 Mottak i sykehus 
 KAD (kommunale akutte døgnsenger) 
 Korttidsobservasjon (inntil 24 timer) 
 Prehospitale tjenester 
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2.6 Tidsplan 
 

Utredning oppstart: 05.09.16 

Utredning ferdig: 01.01.17 

Utredningsarbeidet er gjennomført med følgende milepæler: 

 Styringsgruppemøte 5. september: Vedtok prosjektplan med mandat, tidsplan og utkast 
prosjektrapportstruktur. 

 Styringsgruppemøte 18. oktober: Foreløpig utkast til prosjektrapport ble lagt frem til 
diskusjon. 

 Styringsgruppemøte 22. november. 
 Styringsgruppemøte 20. desember: Presentasjon av endelig rapport. Innstilling av ny 

driftsmodell 
 Partene sørget for involvering og informasjon underveis i utredningen, jf. 

kommunikasjonsplan vedlegg 6.  

 

2.7 Forankring, orientering og beslutning: 
Det er gjennomført en rekke orienteringer i perioden fra oppstart av utredningen, jf vedlegg 7. 

Gjensidig avhengighet i beslutningspunktene kan vises slik: 

St. Olavs Hospital HF:  

Forslag til ny driftsmodell legges fram som orientering til styret i St. Olav 27. januar 2017. 

Kommuner:  

Utredningen er forankret hos regionråd, rådmannskollegiet, samt i den politiske nemda med udelt 
positive signaler. For å sikre god involvering og forankring fra alle 12 SiO-kommuner legges det opp til 
en to-trinns orientering og behandling i politisk nemd og kommunestyrer. Det legges opp til endelig 
behandling i løpet av mai/ juni 2017.  

Oversikt over informasjonspunkt: 

Dato Fora/ Ansvarlig For hvem 
   
5. september Styringsgruppemøte  
7. september Husråd Orkdal/ Åm, Jystad  
9. september Regionråd/ Wangen Ordførere og rådmenn 
16. september Kommunekoordinatornettverk/ Wangen Helseledere i SiO-kommunene  
19. september Informasjon til ledere i SiO/ Wangen  
20.september Orientering tillitsvalgte SiO/ Wangen  
21. september Informasjonsmøte arbeidsgruppe/ Jystad Oppnevnte ressurspersoner  
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22. september Avdelingsmøte SiO sengepost og LV Ansatte sengepost og legevakt 
28. september Politisk nemd SiO  
28. september Orientering i Kommunestyre Orkdal 
28. september Informasjon til Ort. Orkdal/ Jystad Ortopediske leger 
6- 7/ oktober Arbeidssamling Oppdal/ Jystad, Wangen, 

Mellesmo 
Oppnevnte ressurspersoner  

10. oktober Informasjon tillitsvalgte Orkdal/ Jystad  
18. oktober Styringsgruppemøte  
26. oktober Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 
03. november Ekstraordinært husråd/ Åm, Jystad Inkl verneombud og tillitsvalgte 
7. november Politisk nemd SiO/ Åm, Jystad  
10. november Kommuneleger med tillitsvalgt/ Wikell  
11. november Orientering FSU/ Jytsad  
16. november Avdelingsmøte mottak Orkdal/ Jystad  
16. november Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 
18. november Orientering til helseledere/ Jystad, Åm Orkdalsregionen 
19. november Orientering sjef St. Olavs Eiendom/ Jystad  
22. november Styringsgruppemøte  
25. november Rådmannsutvalg Rådmenn 
7. desember Orientering tillitsvalgte SiO  
7. desember Ekstraordinært husråd/ Åm  
9. desember Regionrådsmøte/ Kvernmo Ordførere og rådmenn 
 

3 Nåsituasjon beskrivelse 

3.1 Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) 
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble opprettet med Orkdal kommune som 
vertskommune med virkning fra desember 2012.   

En enhetsleder er tilsatt med formell myndighet delegert fra rådmannen i vertskommunen. De 
administrative støttefunksjonene utføres av vertskommunen, og kliniske støttefunksjoner kjøpes av 
St. Olavs Hospital. Det er inngått husleieavtale med St. Olavs Hospital, Orkdal om leie av lokaler til 
legevakt og KAD sengepost. Her er det i kommunalt fellesskap etablert en sengepost med 7 
kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp; SiO Sengepost. Sengeposten er lokalisert i 4. etasje og 
skal bidra til å redusere behovet for innleggelse i sykehus. Enheten hadde i 2016 en gjennomsnittlig 
beleggsprosent på 54 %.  

SiO Legevakt er en interkommunal legevakt i samarbeid mellom 11 kommuner. I 2015 utførte 
legevakta omtrent 14 700 konsultasjoner. Oversikt over opptaksområdet for SiO Legevakt og 
Sengepost er vedlagt. 5  

     3.2 Dagens drift ved Orkdal sykehus 
Opptaksområdet for St. Olav, Orkdal utgjør totalt 86 421 personer.  
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St. Olav, Orkdal hadde ca 21 000 liggedøgn i 2015, hvorav rundt 15 000 tilhørte medisinsk avdeling. 
Pasienter som legges inn for øyeblikkelig hjelp ved Medisinsk avdeling har en gjennomsnittlig liggetid 
på 4,1 døgn.  

Det er en stor elektiv kirurgisk og ortopedisk virksomhet på Orkdal. De pasientene som ble innlagt for 
øyeblikkelig hjelp i 2015 hadde en gjennomsnittlig liggetid på 3,8 døgn. 

Dagens korte liggetidsprofil støtter opp under grunnlaget for en enhet for observasjon i Orkdal. 
Profilen understøtter også behovet for et styrket poliklinisk tilbud til befolkningen i regionen. 

3.3 Dagens ressurs- og døgndrift 

3.3.1 SiO Legevakt 
Interkommunal legevakt er åpen mellom 15.30 – 08.00 på hverdager og hele døgnet på helg. Legen 
er da til stede ved legevakten. Fastlegene dekker legevakten i en rulleringsordning mellom 
kommunene.. I tidsrommet 23.00 - 08.00 alle dager er det fast tilsatte allmennleger som betjener 
legevakten. På dagtid besørges legevakt av fastleger på sine kontorer i respektive kommuner 

Nødvendig støttefunksjoner bemannes av sykepleiere og helsesekretærer fordelt på 5.08 årsverk. 
Ved behov bidrar støttepersonellet på SiO sengepost på natt. Legevakten har  avdelingsleder i 100 % 
og fagansvarlig lege i 20 % stilling.  

3.3.2 SiO Sengepost 
SiO sengepost har 7 senger bemannet med sykepleiere og vernepleiere. Legebemanningen er fast 
tilsatte allmennleger som har dette i tillegg til egen praksis og besørger visitt på dagtid. Det er tilsatt 
en avdelingsleder i 100 % stilling og en fagansvarlig lege i 20 % stilling. Sengeposten har 15 ansatte 
fordelt på 8,9 årsverk. 

3.3.3 Akuttmottak og Legevaktsentral 
Eksisterende legevaktsentral er en kommunal ansvarsoppgave som leveres på kontrakt av St. Olav. 

Mottaket og legevaktsentralen er bemannet med 36 sykepleiere fordelt på 24 årsverk. Personellet 
roterer mellom begge funksjonene. Det er tilsatt seksjonsleder i 100 % stilling.   

3.3.6 Ambulansetjenester 
Ambulansestasjonen er samlokalisert med St. Olav, Orkdal og har to døgnambulanser i beredskap. 
Disse utførte i underkant av 3 200 oppdrag i 2016. Karlegging av tjenesteprofilen viser en utnyttelse 
rundt 50 % per døgnenhet. I tjenestens beredskapstid er det av hensyn til kompetanse, kvalitet og 
ressursutnyttelse naturlig at personellet deltar i pasientrettet arbeid i den nye driftsløsningen. 
Arbeidet må være av en slik art at det kan forlates ved utkalling av ambulanseoppdrag og ikke være i 
konflikt med tjenestens arbeidsbestemmelser. Tilsvarende løsning vil utvikles ved ambulanse-
stasjonene opp mot kommunene i hele SiO samarbeidsområde. 
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3.4 Dagens budsjettstørrelser 
Enhet Totale driftskostnad 
Drift av 7 Obs-senger (Tilsvarer 10 sengepostsenger) 20 mill (eksklusive legetjenester) 
Drift av 7 KAD-senger  16 mill (inklusive legetjenester) 
Drift av mottaket på Orkanger 20, 5 mill (eksklusive legetjenester) 
Drift av legevakta 10 mill (inklusive legetjenester)  
Legevaktsentral 5 mill (SiO-kommunenes andel) 
Momskompensasjon kommuner 0,4 mill 
Sum 71,9mill 
 

På grunn av organisering av legeressursen på sykehuset er det vanskelig å framstille driftskostnad 
inklusive legeressurs for sykehuset. For å komme fram til prosentvis andel av de totale kostnadene 
for hver av partene må derfor legeressursen ansatt i kommunen trekkes ut.  
 
Sum dagens driftsbudsjett 71,9 mill 
Fast ansatt legeressurs kommune (LV og KAD) 5,3 mill 
Sum uten legeressurs 66,6 mill 
 
Dagens kostnad sykehus eks legeressurs:     40,5 mill (61 %) 
 
Dagens kostnad SiO-kommuner eks legeressurs:   26,1 mill (39%) 

3.5 Dokumentasjon 
Det benyttes i dag til sammen fire ulike system for pasientadministrasjon og dokumentasjon. Ansatte 
på legevakt og SiO sengepost har kun innsyn i den kommunale delen, mens ansatte på sykehuset kun 
har innsyn i sykehusets systemer. Per i dag har partene ikke mulighet til innsyn i den andre partens 
system.  

Det er utarbeidet et notat som belyser de juridiske mulighetene St. Olav har med tanke på samarbeid 
om journal og tilgang til journalopplysninger for virksomhetene. 

3.6 Internkontroll 
Kommunen benytter kommuneforlagets kvalitetssystem, mens St. Olavs Hospital benytter EQS. 

4 Ny driftsmodell 

4.1 Organisering  
I felles driftsmodell er bærende prinsipper at det skal være kvalitativt gode tjenester utført i et 
brukerperspektiv. Enhetens faglige ledelse må baseres på bidrag fra begge parter og med 
utgangspunkt i en samarbeidsavtale. Det er enighet om at samarbeidsavtalen ivaretar følgende: 

 Enhetens driftsledelse skal være enhetlig og ivaretas av èn av partene  
 I samarbeidsavtalen fremgår den lojalitetsplikt, tjenestelinjer og instruksjonsmyndighet som 

ligger til alle personellgrupper i felles driftsmodell. 
 Senger til observasjon og kommunale øyeblikkelighjelpsenger skal være på samme gulv og i 

umiddelbar nærhet til hverandre 
 Avtalen synliggjør et organisasjonskart  
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Det skal gis optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser, og tjenestene skal være helhetlige, 
likeverdige og trygge, basert på brukerens behov.  

4.2 Legevaktsentral 
Utredning i Mottaksprosjektet (sak 15/5766-23) viser at en stor andel av pasienter kommer til 
legevakten med liten eller ingen hastegrad. Dette utløser et unødvendig ressurspress på legevakten, 
både på pleie- og legesiden. Tilstander som kan vente håndteres best av fastleger som kjenner 
pasientens sykehistorie og bakgrunn. Full integrasjon i den nye mottaksfunksjonen skal slik bidra til å 
styrke sentralens funksjon og utnyttelsesgrad. Legevaktsentralen som «navet» i behandlingskjeden, 
vil bidra til vesentlig bedre utnyttelse av de samlede ressursene.  

Til grunn for ny driftsmodell ligger at: 

 Den gir mulighet til å benytte fastlege, hjemmetjeneste, institusjonsbaserte tjenester, 
prehospitale tjenester, mottaksfunksjon, sykehus og observasjonsenhet i sammenheng. 

 Det bør avtales telefonnummer/telekommunikasjon til hver enkelt kommunes pleie- og 
omsorgstjeneste med mulighet for dialog 24/7 om mulige lokale pleie- og omsorgstjenester 
ved behov. Ved å ha tilgjengelige timer hos fastlegene i distriktet til neste dag, kan en 
forhindre oppmøte på ubekvem tid for noen pasienter som kan vente eller som må reise 
langt for å komme til legevakten. 

 En forutsetning at bemanningsressursene ivaretas av sykepleiere/ støttepersonell med 
nødvendig kompetanse samt ved arbeidsrotasjon internt i ny mottaksfunksjon. 

 Knytte mottaksfunksjonens legeressurser tettere til konsultasjoner ved legevaktsentralen 
med sikte på tidligere avklaring via telefon 

 Løse hovedoppdraget med å være en nødetat i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Det er en begrenset andel henvendelser som er akutt rød respons. Legevaktlegen skal kunne 
være en aktiv deltaker ved rød respons, med så kort responstid som lokale forhold tilsier. Det 
er et mål at medisinske vurderinger av tilstander som ikke kan vente, skal utgjøre 
hovedarbeidsmengden i legevaktarbeidet.  

 Tett dialog med hjemmetjenesten kan bidra til at pasienter både innen palliative forløp og 
kronikere får tilbud og oppfølging nært hjemmet, i tråd med intensjon i samhandlings-
reformen.  

Ny mottaksfunksjon bør ha tilgang til å planlegge timer i spesialistpoliklinikk og ved bildediagnostiske 
enheter.  

4.3 Forsterket legevakt/ mottak 
Det tilstrebes en arbeidsmetodikk basert på tilrettelagt og tett teamarbeid om pasientens 
problemstilling. Behandlende eller undersøkende lege innhenter de ressurser som trengs og er egnet 
for selv å gjennomføre tiltak. En organisert tilrettelegging og kollegial tilknytning senker/ fjerner 
terskelen for å innhente kollegialt samråd og avklaring. Det skal legges til rette for at: 

 Kliniske opplysninger i akuttforløpet dokumenteres i samme system 
 Behandlingsbehov og oppfølgende tiltak avklares tidlig for hjemsendelse, til 

observasjonsseng eller ved innleggelse i sykehus. 
 Det skal være minst mulig ventetid og behandlingstid i akuttmottaket både med tanke på 

pasienten og ressurssettingen. Dette fordrer definerte pasientkategorier som skal passere 
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akuttmottaket uten undersøkelse. Dette inkluderer pasienter med åpen retur/ innleggelse, 
pasienter overført internt i sykehuset og allerede eksisterende «fast-track» løp, og som skal 
passere St. Olavs, Orkdal og innlegges direkte på sykehuset på Øya. 

 Det anbefales opprettet behandlingsstoler for selvhjulpne pasienter i umiddelbar nærhet til 
legevakta og mottaksfunksjonen.  

 Det bør være et enerom med egen inngang med mulighet for smitteisolering i henhold til 
prosedyre for kontaktsmitte. Dette for å bidra til at smittsomme sykdommer ikke kommer 
lenger inn i sykehuset enn nødvendig.  

4.4 Observasjonssenger og kommunale øyeblikkelighjelpsenger 
 Avdeling for Mottaksmedisin på Øya har siden 2008 hatt en observasjonsenhet som del av sin 
driftsløsning. I hovedtrekk håndteres ca. 23 % av pasienttilstrømningen til Øya ved bruk av 
observasjon i opptil 24 timer. I underkant av 80 % blir utskrevet innenfor tidsrammen.  

Tilsvarende driftsløsning foreligger ikke i Orkdal. På bakgrunn av erfaringer og driftsanalyser 
redegjort for i versjon 4.2 av rapporten Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling – 
Analysegruppe Orkdal, foreslår arbeidsgruppa at det opprettes observasjonssenger tilknyttet den nye 
felles mottaksfunksjonen. Dette anbefales gjennomført i tillegg til og integrert med KAD.  

De kommunale øyeblikkelighjelpsengene består av 7 senger med en utnyttelsesgrad på 54 % og en 
gjennomsnittlig oppholdstid på 1,7 døgn. Budsjettet for sengeposten er 15 mill. 

For bedre utnyttelse foreslås derfor observasjonssenger i umiddelbar nærhet til mottaksfunksjonen, 
samlokalisert med KAD, for optimal utnyttelse av personell.  

Det baseres på et time-til-time konsept for problemstillinger som med sannsynlighet kan løses innen 
24 timer for observasjonssengene, og inntil 72 timer for pasientene innlagt etter kriterier i samsvar 
med retningslinjene for kommunale øyeblikkelighjelpsenger. Erfaringsmessig er dagens 
pasientpopulasjon i SiO sengepost utskrevet innen 24 timer. Pasientens plan skal styre tid til lege, 
tiltak under oppholdet og forhold ved hjemreisen: 

 Driftsløsningen baseres på samlet 14 senger eller flere, avhengig av bygningsmassen. 
Løpende erfaringer vil utgjøre grunnlaget for å fastslå kapasiteten nøyere, men erfaringer er 
at observasjonssenger utgjør en vesentlig buffer for svingninger i pasienttilstrømningen og 
bør således ikke planlegges med for liten kapasitet. Det forutsettes en fleksibel utnyttelse av 
kapasiteten fra begge parter. Det er den innleggende lege som beslutter om pasienten hører 
inn under ansvarsområdet for kommunale senger eller sykehusets observasjonssenger.  

 Spesialisthelsetjenestens lege vil ha ansvar for tilsyn og oppfølging av de pasientene 
sykehuset legger inn i enheten, samt å bidra med faglig rådgivning overfor enhetens øvrige 
pasienter. Primærhelsetjenestens lege legger inn i kommunale senger, og vil tilsvarende bistå 
med faglig rådgivning for samtlige. Ansvarsprinsippene knyttet til pasienter og behandling 
må klart fremgå av driftsavtalen mellom partene.  

4.5 Integrasjon av ambulansetjenester 
Ambulansetjenester skal fysisk og arbeidsmessig integreres for å overføre av kompetanse begge 
veier, optimal utnyttelse av personellets beredskapstid og en hensiktsmessig bruk av eksisterende 
bygg. 
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En tilstreber å styrke den faglige relasjonen til kommunehelsetjenesten, blant annet ved å utrede 
deltakelse i relevante kommunale helsetjenesteoppgaver med sikte på bedre utnyttelse av 
samfunnets totale ressurser samt for å underbygge kompetansebyggingen i tjenesten.  

4.6 Mulig styringsmodell, rollefordeling og ansvarsforhold 
Etter modellen er det tenkt at St. Olavs hospital skal ha ansvar for drift – og dermed også for 
personalet, mens kommunene gjennom en vertskommune- /samarbeidsavtale skal kjøpe tjenester 
fra enheten.  

For å oppnå en felles enhet med felles ledelsesstruktur, krever dette en omorganisering som 
medfører overføring av oppgaver og personell fra kommunene til St. Olavs hospital. Målet er ny 
driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen med sikte på å fjerne barrierene 
med målsetning om bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse. Omorganiseringen medfører 
at ansvaret for gjennomføring og levering av tjenestene overtas av St. Olavs Hospital i samsvar med 
kommunenes forventninger nedfelt i en kravspesifikasjon. Dette reflekteres i samarbeidsavtalen.  

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, 
markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.  

Her vil det derfor ved valg av selskapsform være vesentlig om samarbeidet skal omfatte frivillige 
og/eller lovpålagte oppgaver, forretningsdrift/tjenester og om det skal forutsettes at en oppnår 
utviklings- og forskningsresultater som en følge av samarbeidet.  

Aktuelle samarbeidsformer er skissert i vedlegg 1. 

Gitt vedtak på samarbeid om foreslått modell er det behov for eksplisitt beskrivelse av de praktiske 
ansvarsforholdene ved driftsløsningen. Denne fasen av utredningen omfatter ikke en formulering 
eller faglig/ kvalitativ forankring av nødvendig styring og ledelse, og dette må fremgå i en tidlig fase i 
en oppfølgende prosjekteringsfase - herunder en ROS analyse av pasientsikkerheten. 

Det gjenstår også å formulere og forankre hvordan faglig/kvalitativ styring og ledelse skal praktiseres. 
Herunder en tydeliggjøring av hvordan ansatte skal følges opp i arbeidsforholdet samt hvilke 
gjensidige plikter og retningslinjer for utførelse av arbeidsoppgaver som bør foreligge.  En beskrivelse 
av linjeforankring og system for avvikshåndtering hører også med. 

4.7 Ressurser 

4.7.1 Legebemanning 
For sykehuset vil legebemanningen ressurssettes med utgangspunkt i prinsippene gitt i 
Mottaksprosjektet og Akuttmedisinforskriften; «kompetanse i front». Dette innebærer en erfaren 
lege innen medisin og kirurgi/ ortopedi som tillegges beslutningsansvaret i første linje, med innfridde 
krav om bakvakt.  

For den kommunale legevaktstjenesten skal krav iht. Akuttmedisinforskriftens § 7 oppfylles. 

Enheten må defineres slik at det blir godkjent spesialisering for sykehusleger og kommunale leger. 
Dette for å sikre tilstrekkelig rekruttering og sikre enhetens rolle i fremtidig utdanningsstruktur i 
helsetjenesten.  
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ROS-analyse av pasientsikkerheten gjennomføres forut for oppstart med spesifikk beskrivelse av 
legebemanningen i enheten både for kommune og sykehus.  

 

4.7.2 Pleiebemanning inkludert ledelse og administrasjon 
Prinsippene for pleiebemanningen legger til grunn at hele enheten bemannes med kvalifisert 
personell, jf. krav i akuttmedisinforskriften. Slik kan en på en kvalifisert måte gjennomføre 
arbeidsrotasjon innad i enheten, redusere sårbarheten ved fravær, samt kunne bufre svingninger i 
belegget. Minst en sykepleier per vakt må være trent i akuttmedisinske problemstillinger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potens
iale 
Kostnad
seffekte
n ved 
samdrift 

av KAD-senger og sykehussenger til observasjon versus separat drift og organisering av samme 
kapasitet, er vanskelig å angi korrekt. Det er derfor tatt utgangspunkt i sparte kostnader ved 
reduksjon av sykehussenger og deretter en visualisering av beregnede personalomkostninger ved 
samdriftsmodellen. 

Beregningene er gjort med utgangspunkt i bemanningsplan i eksisterende enheter og forslaget i ny 
enhet. Potensiell innsparing er 14 årsverk. Med en antatt kostnad på 700 000 kr inkl sosiale 
kostnader, gir dette en potensiell innsparing på 9,8 millioner.  

Prosentvis fordeling av potensiell innsparing med utgangspunkt i opprinnelig kostnadsfordeling: 

St Olav (61%)   6 mill 

SiO-kommuner (39%)  3,8 mill 

 
I DAG FORSLAG NY ENHET 

Avdeling 
Ledelse/ 

annet 
årsverk 

Årsverk i 
bemannings-

plan eks 
ledelse 

Ledelse/ 
annet 

årsverk 

Årsverk i 
bemannings-

plan eks 
ledelse 

Enhetsleder SiO 1  

SiO Sengepost 1 8,9 

SiO Legevakt 1 4,08 

Akuttmottak og Lvs 2,20 24   
Bemanning obs-senger  13   

Sum                                                                      5,20 50,0 
 

3 
 

 
38,2 

SUM TOTALT 55,20 
 

41,20 
 



15 

Den potensielle innsparingen mtp reduserte liggedøgn i sykehus på grunn av høyere turnover er ikke 
med i beregningen.  

5  Krav til bygningsmessige tilpasninger 
Som tidligere omtalt er samlokalisering en kritisk suksessfaktor for å skape et reelt samarbeid og 
teamarbeid rundt pasienten. Lokaliseringen må være i sykehusets første etasje for å være nærmest 
mulig der pasientene kommer inn og for å legge til rette for en god logistikk. 

Samlokalisering er også vurdert å ha betydelig effekt ved at innleggende leger og leger som 
oppholder seg i observasjonsposten lettere kollegialt samarbeider om pasientbehandlingen. En 
organisert tettere tilrettelegging og kollegial tilknytning senker/ fjerner terskelen for ønsket 
konferering og pasientrettet avklaring. 

Det er av betydning at det etableres ett og samme vaktrom og pauserom sentralt plassert i enheten 
med nødvendig inn/ utsyn for optimal ressursstyring og koordinering. Foreslått bemanningsplan med 
optimal ressursutnyttelse lagt til grunn forutsetter at lokalene er hensiktsmessig tilrettelagt for 
samarbeid og gjensidig utnyttelse av støttepersonell.  

Behandlingsstoler for korttidsobservasjon må plasseres skjermet, men nært felles vaktrom for å legge 
til rette for tilsyn med pasientene uten å måtte forlate enheten.  

En stadig økende presset sikkerhetssituasjon krever at lokalene er tilrettelagt for nødvendig 
skjerming av både pasienter og ansatte.  

Det bør legges til rette for at pasientene i størst mulig grad klarer seg selv da selvhjulpne pasienter 
krever mindre ressurser. Et tekjøkken/dispensere/ automater i nær tilknytning til venteareal og 
behandlingsstoler bidrar til dette.  

6 Faser 
Av praktiske og økonomiske årsaker anbefales etableringen av felles mottaks- og 
korttidsobservasjonskapasitet innført i flere faser.  

Fase 1 

For felles drift av sykehusmottak og legevakt krever ombygging av eksisterende lokaler i 1. etg. Dette 
gjelder særlig lokalene rundt ekspedisjon, hovedinngang og akuttmottak. 

En ser det samtidig nødvendig å flytte KAD fra 4. etg. med tillegg av 7 eller flere observasjonssenger 
til en fellesskapsløsning i 2. etg. 

St. Olavs eiendom har estimert dette til en kostnad på anslagsvis 13 mill. kr. 

For å oppnå ønsket effektivisering, vil dette kreve full integrasjon av funksjonene denne utredningen 
omhandler. En fortløpende evaluering av fase 1 vil danne grunnlag for en eventuell beslutning om å 
gå videre i retning av fullstendig samlokaliering. 

Dette er eventuelt mulig ved etterfølgende faser: 

Fase 2 
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Dagkirurgisk enhet flyttes opp i 2. etg og samlokaliseres med operasjon og KOVA. 
Observasjonssenger og KAD senger samlokaliseres i lokalene der dagkirurgisk enhet flyttes ut i fra. 
Kreft poliklinikk flyttes fra 4. til 2. etg. Kostnad estimer til ca 41 mill kr. 

Fase 3 

Det etablereres et hensiktsmessig antall enerom ved resten av sykehuset: 

Estimert kostnad til ca 55 mill kr. 

De tentative kostnadsberegningene er hentet fra St. Olav eiendom sin foreløpige utredning. 

Figur 1: Trefaset implementering 
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Vedlegg 1: Juridiske aspekter ved valg av selskapsmodell  

Samarbeid om felles drift av tjenester mellom Orkdal kommune som 
vertskommune og St. Olavs hospital 
Målet for samarbeidet er å få en felles drift av prehospitale tjenester, akuttmottak, KAD-senger og 
OBS-enhet. Målet er en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen. Etter 
modellen er det tenkt at St. Olavs hospital skal ha ansvar for drift – og dermed også personal, mens 
kommunene gjennom en vertskommune- /samarbeidsavtale skal kjøpe tjenester fra enheten.  

For å oppnå en felles enhet med felles ledelsesstruktur krever dette en omorganisering som 
medfører overføring av oppgaver og personell, fra kommunene til St. Olavs hospital. En slik 
omorganisering reiser spørsmål knyttet til organisering av samarbeidet mellom kommunene samt 
forhold til personal/ansettelser.  

Overdragelse av hele eller deler av virksomheten 
Vilkårene for at en overdragelse er en virksomhetsoverdragelse er angitt i arbeidsmiljøloven § 16-1 
første ledd: 
«Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til 
en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin 
identitet etter overføringen» 
 
Bestemmelsen oppstiller tre vilkår:  
Det må: 

1. Det gjennomføres en overdragelse, 
2. overdragelsen må omfatte en selvstendig økonomisk enhet, og 
3. Denne enheten må beholde sin identitet etter overdragelsen. 

 
En overdragelse kan således være en virksomhetsoverdragelse selv om den bare omfatter deler av en 
virksomhet. I slike situasjoner er det arbeidstakerne som har sitt arbeidsforhold tilknyttet til den 
overførte delen av virksomheten som omfattes av reglene og overføres til ny virksomhet. 
 
1.  Det første vilkåret er at det må skje en overdragelse. Det avgjørende her vil normalt være om det 
har skjedd en endring med hensyn til den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for driften. 
Det er således ikke nødvendig at det skjer et eierskifte. Typiske eksempler på ulike 
overdragelsessituasjoner som oppfyller vilkåret er fusjoner, fisjoner, rettslige omorganiseringer 
innenfor et konsern, overføringer som skjer ved anbudskonkurranser og andre trepartsforhold.  
Det er ikke krav om at det foreligger et direkte kontraktsforhold mellom overdrager og erverver. Det 
er heller ikke nødvendig at det avtales vederlag for overføringen, også gaveoverføringer, skifte av 
felleseie o.l. omfattes. 
 
2. Det andre vilkåret er at det som overføres må være en selvstendig økonomisk enhet. For å fylle 
kravet til en selvstendig økonomisk enhet må det som overføres være en samling av ressurser som er 
organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om hoved- eller 
bivirksomhet. Avgjørende synes ifølge rettspraksis å være om det overførte (aktiva, ansatte mv.) i seg 
selv er tilstrekkelig til å drive den aktuelle virksomheten, uavhengig av om den var organisert som en 
selvstendig enhet før overdragelsen eller ikke, f.eks. en egen avdeling. I praksis stilles det ikke store 
krav til hva som anses som en selvstendig enhet. EU-domstolen har for eksempel slått fast at reglene 
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om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse også der den overførte virksomheten består av 
én person som utfører renholdstjenester. 
3. Det tredje vilkåret er at virksomheten må beholde sin identitet etter overføringen. I den 
forbindelse må det foretas en sammenligning av virksomheten før og etter overdragelsestidspunktet, 
som er tidspunktet for reell overtar av virksomheten som overføres ved transaksjonen. 
Sammenligningen må gjøres ved en helhetsvurdering basert på alle de forhold som karakteriserer 
den aktuelle transaksjonen. Av momenter nevnes disse som trekker i retning av at det er skjedd en 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16; 
 

 Er det samme type virksomhet før og etter overføringen? 
 Er det overført fysiske aktiva som lokaler, utstyr og annet løsøre? 
 Er (stor) del av arbeidsstokken overført? 
 Er immaterielle aktiva (goodwill mv) overført? 
 Er kundekretsen overført? 
 Er den økonomiske aktiviteten før og etter overdragelsen (noenlunde) den samme? 
 Har driften vært kontinuerlig, og ikke vært avbrutt? 

 
Jo flere bekreftende svar på ovennevnte spørsmål, desto mer sannsynlig er det at identitetsvilkåret 
er oppfylt. Momentlisten er ikke uttømmende, og vekten av det enkelte moment vil avhenge av hva 
som karakteriserer transaksjonen. Vakt- og renholds virksomhet vil ifølge EU-domstolen normalt 
karakteriseres av de ansatte. Dersom de ansatte overføres, enten i og med transaksjonen eller ved en 
etterfølgende og frivillig søknad- og ansettelsesprosess, vil dette ha stor vekt i helhetsvurderingen i 
en slik situasjon. 
 
Dersom de tre vilkårene er oppfylt vil transaksjonen være en virksomhetsoverdragelse i 
arbeidsmiljølovens forstand, og kjøper og selger må da være oppmerksom på saksbehandlingsregler 
og forholdet til de ansatte. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 inneholder bestemmelser om prosess for 
gjennomføring av virksomhetsoverdragelse samt ansattes rettigheter under prosessen og i nytt 
arbeidsforhold.  

Levering av tjenester fra St. Olav til kommunene 
Målet er ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen, en vil fjerne 
barrierene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å yte bedre tjenester 
med mer effektiv ressursutnyttelse enn dagens todelte ordning innebærer. Omorganiseringen 
medfører at ansvaret for gjennomføring og levering av tjenestene overtas av St. Olavs hospital. St. 
Olavs hospital skal så levere de tjenestene som kommunene skal ha, etter en samarbeidsavtale med 
kommunene.  

Ordningen vil med andre ord fungere som en slags “kjøp av tjenester”. Ordningen vil omfatte 
leveranse av tjenester knyttet til øyeblikkelig hjelp for de 12 kommunene som i dag inngår i 
legevaktsamarbeidet. Ordningen innbefatter de tjenestene som ytes i St. Olavs sykehus sine lokaler i 
dag, tjenestene omfatter behov for særskilt kompetanse og utstyr, samt tilknytning og samarbeid 
med øvrige deler av St. Olavs hospital. Etter min vurdering er dette ikke tjenester som på noe vis kan 
leveres av private aktører. Et samarbeid om disse tjenestene som medfører at tjenestene ytes av St. 
Olavs hospital til kommunene mot betaling, vil derfor normalt ikke vurderes å være innenfor reglene 
for offentlig anskaffelse.  
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Mulige samarbeidsformer mellom kommuner 
Det er i dag etablert vertskommunesamarbeid for sengepost og legevakt. I dag er dette samarbeidet 
organisert som vertskommuneavtale med nemnd. Ved overføring av oppgaver og arbeidsgiveransvar 
til St. Olavs hospital, vil ikke lenger drift og ansettelsesforholdene være knyttet til vertskommunen. 
Det er derfor hverken behov eller ønske om å beholde en noe tungrodd organisasjon som 
vertskommune med nemnd, det er like vell ønskelig å ha en organisatorisk/administrativ ansvarlig for 
kommunene. For St. Olavs hospital er det ønskelig å beholde en organisering som gir en 
kontraktspart å forhold seg til, i stede for opptil 12 forskjellige kommune. Det er flere 
samarbeidsformer mellom kommuner som kan benyttes, det er kanskje særlig administrativ 
vertskommune eller interkommunalt samarbeid etter kommuneloven som er aktuelt. Også IKS 
beskrives her, men dette er vel primært en organisasjonsform som egner seg for forretningsdrift og 
utviklingsarbeid. For vurderingen her er det lagt til grunn at den delen som i dag er beskrevet som 
forsknings- og utviklingsarbeid i vertskommunen ikke inngår i ny samarbeidsavtale med St. Olavs 
hospital.  

Det foreligger i dag en vertskommuneavtale, for å endre denne kreves at saken behandle i alle 
kommunestyrene som berøre, man vil da samtidig behandle spørsmålet om ny struktur på 
samarbeidet og fatte vedtak om dette. 

Det må tas stilling til valg av organisasjonsform samt avklare partenes forventninger og forpliktelser 
til hverandre, for så å utarbeide et avtaleutkast som kan ligge til grunn for samarbeidet og 
presenteres for kommunestyrene som grunnlag for endring av samarbeidsform. 

 For kommuner som skal drive samarbeid er det flere mulige samarbeidsformer, 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 5 A, samarbeid etter lov om interkommunale 
selskaper, som aksjeselskap eller ved interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.   

Noen få kommuner har også etablert samkommuner, en organisasjonsform som ble lovfestet som en 
valgmulighet i kommuneloven kapittel 5 B fra 2013. Alternativet samkommune vurderes ikke 
nærmere her, modellen er foreslått avskaffet og anses uaktuelt blant annet på bakgrunn av den 
pågående kommunereformprosessen  

Det er et rettslig skille mellom organiseringsformer der kommunal virksomhet drives som en del av 
kommunen (figurens venstre side), og organiseringsformer der kommunal virksomhet er organisert 
som et eget rettssubjekt (figurens høyre side), altså der en etablerer en ny organisasjon. Et eget 
rettssubjekt har partsevne og selvstendige rettigheter og plikter. Kommuneloven gjelder som 
hovedregel ikke for egne rettssubjekter, jf. kommuneloven § 2. Unntaket fra dette er samarbeid etter 
kommuneloven § 27. Figuren synliggjør også graden av «fristilling» fra kommunen. Dess lenger ut på 
figurens høyre side organiseringsformen er plassert, dess mindre «direkte» styring og kontroll har 
kommunen med virksomheten. 
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Kilde: Figuren er basert på en idé fra KS og Econ i 2000 og videreutviklet i boka Konkurranseutsetting i kommunene 
(Johnsen, Sletnes og Vabo red.) 2004 s. 41  

 

Aktuelle samarbeidsformer  
Modell  Formål  Øverste organ Kommunens 

styringsrett  
Vertskommune 
Kommuneloven kap.5A  
 
 

Utviklet for samarbeid 
om lovpålagte 
oppgaver og utøvelse 
av offentlig myndighet 

Myndigheten 
delegeres fra de 
samarbeidende 
kommunene til 
vertskommunen 
 
Saker av ikke prinsipiell 
karakter kan delegeres 
til administrasjonen.  
 
Saker av prinsipiell 
karakter må delegeres 
til nemnd.    

Den enkelte 
deltakerkommunen 
kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelse 
av den delegerte 
myndigheten i saker 
som alene gjelder 
deltakerkommunen 
eller dennes 
innbyggere.  

Interkommunalt 
samarbeid – eget styre  
Kommuneloven § 27 

Utviklet med sikte på 
driftsmessig og 
administrativt 
samarbeid for å løse 
felles oppgaver.  

Styret Det enkelte 
kommunestyret kan 
ikke instruere styret 
som sådan, men styrer 
gjennom sine 
styrerepresentanter  

Interkommunalt 
selskap – IKS 
Lov om 
interkommunale 
selskap 

Utviklet for 
virksomheter med 
forretningsmessig preg 

Representantskapet Eierne utøver sin 
myndighet gjennom 
representantskapet. 
Det enkelte 
kommunestyret har 
instruksjonsrett 
ovenfor sine egne 
medlemmer i 
representantskapet  
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Vertskommune 
Vertskommunesamarbeid etableres ved at de respektive kommunestyrer vedtar en avtale om slik 
etablering, og samarbeidsavtale inngås. Deretter må deltakerkommunene treffe egne vedtak der de 
delegerer myndighet til vertskommunen. Det er vid adgang til å delegere myndighet, herunder 
myndighet til å treffe enkeltvedtak, til vertskommunesamarbeidet. 

To varianter av samarbeidet:  

 Administrativ vertskommune 
 Vertskommune med felles folkevalgt nemnd 

Administrativt vertskommunesamarbeid kan kun benyttes for oppgaver som ikke krever beslutninger 
av prinsipiell karakter. Er det nødvendig/ønskelig å legge beslutninger av prinsipiell betydning til 
samarbeidet, må det opprettes vertskommune med felles folkevalgt nemnd.  

For vertskommunesamarbeid med nemnd er det en forutsetning at nemnda utøver samme 
myndighet for alle kommunene, ønsker en endring må endringen gjennomføres for alle, eventuelt 
må kommunen trekke seg fra samarbeidet.  

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 
Kommuneloven § 27 gir stor frihet i forhold til organisering av samarbeidet, men har begrensninger i 
kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret, som utgangspunkt treffe avgjørelser 
som angår virksomhetens drifts- og organisasjonsoppgaver, ikke generell hjemmel for å delegere 
offentlig myndighetsutøvelse.  

Samarbeidet ledes av et styre og det foreligger krav til vedtekter for styret, det er også krav om at 
alle kommunene er representert i dette. Styret er å betrakte som et folkevalgt organ i hht. 
kommuneloven § 29 nr. 3, og følger dermed som utgangspunkt saksbehandlingsreglene i loven.  

Samarbeidet etter § 27 kan organiseres som et eget rettssubjekt, men trenger ikke være det. 
Vurderes i forhold til organets selvstendighet. Det er åpnet for at en saklig avgrenset del av 
styringskompetansen som unntak kan legges til en kommune, dette gjør at f.eks. 
arbeidsgiveransvaret kan tillegges en av deltakerkommunene. 

Interkommunale selskaper – IKS 
IKS er sammenlignbart med organisering og struktur i et AS, den vesentlige forskjellen er at deltakere 
i et IKS hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser.  

IKS ledes av representantskapet. Medlemmene til representantskapet oppnevnes av kommunestyret 
i den enkelte deltakerkommunen. Hver deltakerkommune skal ha minst et medlem i 
representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine representanter.  

Eierinnflytelsen utøves gjennom representantskapet som blant annet skal behandle budsjett, 
regnskap og økonomiplan for selskapet og representantskapet velger styre. Representantskapet kan 
instruere styret og selskapsavtalen kan ha bestemmelser om at nærmere angitte saker må 
godkjennes av representantskapet. Styret skal påse at selskapet drives i samsvar med selskapets 
formål, selskapsavtalen, budsjett og retningslinjer/vedtekter gitt av representantskapet.  
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Det er krav om at det foreligger en selskapsavtale som skal godkjennes av kommunestyrene i alle 
deltakerkommunene.  

Vurdering ved valg av samarbeidsform – muligheter og begrensninger  
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, 
markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.  

Her vil det derfor ved valg av selskapsform være vesentlig om samarbeidet skal omfatte frivillige 
og/eller lovpålagte oppgaver, forretningsdrift/tjenester og om det skal forutsettes at en oppnår 
utviklings- og forskningsresultater som en følge av samarbeidet.  

KS FoU prosjekt «Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap» oppstiller tre 
hovedkriterier som utgangspunkt for vurdering av kommunalt samarbeid over kommunegrensene:  

 Demokratisk forankring 

 Åpenhet og gjennomsiktighet  

 Resultater ut fra forventet måloppnåelse  

Formålet med samarbeidet er avgjørende for valg av samarbeidsmodell.  

Vertskommune 
Det er fordeler og ulemper med alle de forskjellige samarbeidsmodellene. Vertskommunesamarbeid 
er bra for konkret avgrensede samarbeidsområder. Det er kommunene direkte som fastsetter 
rammer og innhold i samarbeidet i samarbeidsavtalen og myndighet overføres ved delegering. Dette 
innebærer at deltakerkommunene ikke har noen direkte styring over vertskommunens arbeid på 
området. Ved endringer kan deltakerkommunene endre samarbeidsavtalen og delegeringen. 
Modellen egner seg derfor ikke så godt for FoU arbeid. Dersom det skal overføres offentlig 
myndighet ved samarbeidet, er dette den foretrukne modellen, her er ikke begrensning i forhold til 
delegering av myndighet. Dersom utveksling/kjøp av tjenester skal inngå i samarbeidet må også 
dette avtalereguleres mellom kommunene for å kvalitetssikre at dette gjennomføres i tråd med lov 
om offentlig anskaffelse.  Et konkret avgrenset vertskommunesamarbeid hvor det ikke er behov for 
delegering av prinsipielle avgjørelsesmyndighet, kan organiseres som et administrativt 
vertskommunesamarbeid, ellers må en basere seg på et vertskommunesamarbeid med politisk 
nemnd. Det er fastsatt at nemnda skal ha minimum to deltakere fra hver kommune, et slikt 
styringsorgan blir fort stort og tungrodd og avgjørelsesmyndigheten vil fortsatt ligge i 
kommunestyret i de enkelte deltakerkommuner.  

Samarbeid § 27 
I interkommunalt samarbeid etter § 27, ligger eiers styringsmulighet gjennom de enkelte 
kommunenes deltakelse med representant i styret. Det er betydelige begrensninger i forhold til 
overføring av myndighet i et slikt samarbeid, modellen er primært tiltenkt administrativt- og 
organisatorisk samarbeid. Ved kjøp/deling av tjenester inn i et slikt samarbeid må dette forankres i 
avtalene med de enkelte kommunene. Vil være en utfordring ved stor vekt på forskning og 
utviklingsarbeid, ingen formell skranke mot dette, men må ha enighet og drøftelse underveis da 
samarbeidet er direkte underlagt den enkelte kommunes budsjett- og instruksjonsmyndighet. Det er 
og en modell som kan være utfordrende i forhold til litt langsiktig planlegging og forutberegnelighet. 
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Kan avhjelpes ved et langsiktig og detaljert avtalegrunnlag. Svært beskjeden lovregulering av ansvar 
og styringsforhold, krever detaljert regulering av dette i avtalen.  Modellen gir et godt skille mellom 
drift og forvaltning.   

IKS 
Et IKS opprettes som selvstendig rettssubjekt/selskap. Dette innebærer at kommunestyrene danner 
et selskap og vedtar en selskapsavtale, denne danner grunnlag for selskapets myndighet. 
Kommunestyret oppnevner representant og styrer gjennom denne, kommunen har ingen direkte 
innflytelse over styret i selskapet. Et IKS vil være en fleksibel modell med kortere beslutningsveier og 
godt skille mellom drift og forvaltning. Modellen er derfor velegnet for FoU arbeid. Normalt vil også 
kjøp av tjenester gjennom IKS dekkes av reglene om handel i egenregi i lov om offentlig anskaffelse. 
Problemet med organisasjonsformen kan være at det oppstår avstand mellom styrets beslutninger 
og de forventninger til selskapet som ligger i de enkelte deltakerkommunene. Innenfor IKS bør det 
for å sikre engasjement, debatt og reell politisk avklaring av eierorganets myndighet, etableres 
forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierorgan som forankres i 
eierskapsmeldingen. En utfordring som de peker på etter erfaring i Fosen Helse er at det kan være 
krevende å komme frem til kostnadsfordeling samt at budsjettspørsmål og vedtekter kan skape 
interessekonflikter. Det er derfor viktig å sikre økonomiske rammene og inntektene i samsvar med 
forventningene til selskapet med tanke på stabilitet over tid. Dersom overføring av offentlig 
myndighet er vesentlig i samarbeidet, må en være klar over at det her er klare begrensninger i 
hvilken myndighet som kan overføres til IKS, per i dag omfatter ikke vertskommunesamarbeidet 
SIO/LIO overføring av offentlig myndighet. God regulering av ansvars og styringsforhold i lov om 
interkommunale selskap.  
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Den norske legeforening

v/ Astrid Moen Fagerli

astrid.fagerli@fannrem.nhn.no                                       Fannrem 270417

U alelse fra Dnlf i forbindelse ny aku medisinsk enhet ved Orkdal sykehus.

Det planlegges ny aku medisinsk enhet ved Orkdal sykehus, et samarbeid mellom St Olavs 
hospital og kommunene i Orkdalsregionen (SIO, 12 kommuner). 

Legevakta i Orkdalsregionen er den eneste legevakt for 11 kommuner på kveld, na  og helg. 
Det er svært stor turnover av pasienter i alle aldre og med alle fysiske og psykiske lstander. 
Vi må takle å håndtere et svært bredt spekter av skader og sykdoms lstander, rus og 
psykiatri. Det er derfor svært vik g at legevakta er funksjonell både når det gjelder 
pasien lyt og lokaliteter. Å ha en velfungerende legevakt er også svært vik g for å skape 
trygghet og forutsigbarhet i befolkningen.

SIO sengepost favner 12 kommuner, og det er posi vt å ha de e i nær relasjon l legevakt, 
obs-senger og mo ak på sykehus. 

Legeforeningen er posi v l felles aku medisinsk enhet ved Orkdal sykehus hvis St Olav ser 
nødvendigheten og prioriterer å ha en effek v og kvalitetssikret legevakt.  Dagens lokaliteter 
ved legevakta er langt fra op male, og vi ser det som svært vik g å få bedre lokaler slik at 
arbeidssituasjonen for leger og hjelpepersonell blir mest mulig smidig og funksjonelle. De e 
medfører også en raskere avklaring for hver enkelt pasient. Det må være fokus på å ta vare 
på personvernet/ taushetsplikt og sam dig ha god oversikt over de som venter på hjelp. 

Som llitsvalgt for Dnlf; den norske legeforening i Orkdalsregionen, har jeg en del vik ge 
innspill i forbindelse med videre planlegging av den fysiske u ormingen av lokalene og 
fordelingen av areal mellom legevakt og aku mo aket. 

Det er en prosjektgruppe som nå jobber med arkitektur i den nye aku medisinske enheten, 
og første utkast var ikke forsvarlig når det gjelder legevakta. Legeforeningen har sendt flere  
innspill l vik ge endringer. Prosjektgruppa består av 12 representanter fra St Olav og 2 
representanter fra kommunene( SIO). De e er en veldig skjev fordeling, og SIO har anmodet 
om at flere fra kommune-sida får være med å u orme lokaler og dri .  Vi ønsker også at lege 
skal være med i denne gruppa. Det har i dag gå  i orden, de tar inn en lege fra kommunene i 

llegg.



Legeforeningen ønsker i llegg at de legene som er fast ansa  i SIO (faste na evakter på 
legevakt og fast ansa e leger på SIO sengepost) fortsa  skal ha si  anse elsesforhold l 
Orkdal kommune. Det er brukt lang d på å forhandle frem deres avtaler og det er stor 
sannsynlighet for at mange vil slu e dersom de skal bli ansa  under St Olav med helt andre 
be ngelser. Mange av disse legene jobber på sine egne legekontor på dag d og det er 
vanskelig å rekru ere fastleger l disse s llingene. Det er vik g å beholde de flinke legene 
som allerede er ansa .

Med vennlig hilsen

Astrid Moen Fagerli

Tillistvalgt for Dnlf, Orkdalsregionen



 
Kommentar til utredning av felles mottakfunksjon 
fra NSF- medlemmene ved legevakt og sengepost 
 
Etter  avdelingsmøte  09.02.16  
 
kommer ikke med uttalelse rundt styringen av det eventuelle sluttproduktet av denne 
prosessen, da dette ikke er diskutert med de ansatte. Det er ikke skissert opp hvilke 
konsekvenser alternativene har for de ansatte. 
 
Tillitsvalgte burde vært med fra første pennestrøk i denne utredningen. U.t. kontaktet 
fylkeskontoret hos NSF når saken begynte å få medieomtale. Dette for å få klarhet i 
om tillitsvalgt ved St. Olav tok del i arbeidet, noe som ble avkreftet, fordi dette kun 
dreide seg om en utredning.  
 
Medlemmene   ved SiO avd. Legevakt og sengeposter engasjerte og stiller spørsmål 
ved flere punkter ved utredningen. bl.a.: 
  

 Det forekommer flere faktafeil i utredningen og årsrapport for SiO må leses for 
å få korrekte tall og nøyaktige statistikker. Enkelt kan det sies at antallet 
pasienter går opp, mens liggedøgn pr pasient går ned på sengepost. Pasientene 
blir ikke, som ved enkelte andre liknende avdelinger automatisk liggende i 3 
døgn, men det jobbes kontinuerlig med å ha plass til nye pasienter. 
100%belegg er ikke anbefalt. ref. medisinskfaglig veileder for kommunale 
akutte døgnplasser. 

 
 

 Det reageres på at logo for både SIO og Orkdal kommune pryder framsiden 
sammen med St.Olav, da rapporten oppfattes av de ansatte som utarbeidet ene 
og alene for St. Olav. Utredningen oppleves som ufullstendig og unøyaktig. Og 
det stilles spør ved hvordan det kan være mulig å komme med en fornuftig 
konklusjon med utgangspunkt i dette dokumentet. 

  Kommer det bedre tilbud til kommunenes innbyggere ut av dette? Hva er 
egentlig fordelen for kommunene med en slik sammenslåing? Det estimeres 
med en innsparing på 4 millioner fordelt på eierkommunene, men den forteller 
ingenting hva det vil koste hver enkelt kommunene. 

 Det snakkes om at innbyggerne får «en dør» å forholde seg til, men hvordan er 
det på innsiden av denne døren? Hvordan blir det å være ansatt her? 
Oversiktlig og ryddig, med god flyt og klar ansvarsfordeling? Eller det stikk 
motsatte? Dette har betydning for oss ALLE, for bruker og ansatt. Men går 
utifra at det er tenkt gjennomført en ROS-analyse. 



 St.Olav Orkdal er ikke bare et lokalsykehus for  SiO kommunene, men 
pasienter kommer også fra Bjugn, Melhus, Midtre Gauldal, Ørland og Aure. 
Hvordan skal det sikres at disse pasientene ikke tar opp plassene tiltenkt «SIO 
pasientene». 

 De ansatte har selv utviklet legevakt og sengepost fra dag en. Det har vokst 
fram gode, nå velstyrte enheter med meget godt arbeidsmiljø. Dette kan ses på 
bl.a lavt sykefravær, fleksibilitet og evne til å være løsningsorientert i enhver 
situasjon. Det er opparbeidet en helt unik kompetanse innen kommunale akutte 
helsetjenester som det ikke skal kimses av. De ansatte ytrer nå bekymring for 
sine arbeidsplasser. Da spesielt fordi oppfatningen av utfallet av denne 
prosessen tolkes og legges fram forskjellig i kommune og hos ansatte ved St. 
Olav. Det råder en missoppfatning om at saken er vedtatt. Ikke rart at 
misforståelser oppstår når det i tillegg foregår planlegging av utforming av den 
eventuelle nye enheten og medieoppslagene med Kvernmo. 

  Ledelse og tillitsvalgte ved legevakt og sengepost, har en krevende oppgave 
med å sørge for at de ansatte ikke føler seg feilinformert eller for dårlig 
informert i den pågående prosessen.  

 De ansatte informeres om at det er ønskelig med en virksomhetsoverdragelse, 
synse også personlig at dette er et godt alternativ. Ved tjenestekjøp kan  alle stå 
i fare for å miste den jobben de har nå. Det skaper ingen ro blant de ansatte at 
de får vite at de ikke mister faste stillinger i kommunen. For  det er akkurat det 
vi holder på med NÅ, vi har et brennende engasjement for. Det å bygge opp 
kommunale tjenester som kan møte de framtidige utfordringen som VIL 
komme. Og det stilles spørsmål ved om det  virkelig er lurt å blande første- og 
andrelinjetjenesten?  

 Flere har forsøkt et slikt samarbeid tidligere, men igjen gått bort fra dette fordi 
det ikke har fungert.  

 Det må trekkes fram det positive med nye lokaler for legevakten, men hvilken 
påvirkningskraft har representantene fra SiO på prosessen med utforming av 
den nye legvaktens og sengepostens fysiske miljø?   

 De ansatte mener at det bør ses på alternative løsninger som bygger videre på 
det tilbudet vi gir innbyggerne i dag. Vær innovativ i tankegangen, tenk 
inntekt, ikke bare utgift.  Bygg framtiden for deres innbyggere. For framtiden 
ligger i kommunene.   
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Svar på uttalelse fra NSF ang utredning av felles mottaksfunksjon 
 
Takk for innspill til pågående utredning av felles mottaksfunksjon fra NSF. Det er bra at deres medlemmer er 
engasjerte og kommer med konstruktive innspill til utredningen.  
 
Det er noe krevende å svare opp påstandene om faktafeil i rapporten, når det ikke framkommer konkret hva 
disse faktafeilene er. De data som er brukt i rapporten er oversendt fra avdelingene på forespørsel. Det er også 
viktig å understreke at rapporten ikke nødvendig vis skal representere en absolutt sannhet på detaljnivå, men 
skal svare ut om det er mulig å løse disse funksjonene i en felles enhet.  

Et av hovedmålene med denne utredningen er å ivareta brukerperspektivet i enda større grad enn i dag. 
Dagens organisering ivaretar de funksjonene som både kommune og spesialisthelsetjeneste har sørge-for-
ansvar for, men i et pasient- og brukerperspektiv kan det oppleves som utfordrende og lite helhetlig at 
legevakt, mottak, KAD-senger, sykehussenger og legevaktsentral er adskilte enheter når de fysisk ligger så 
nærme. På Orkdal sykehus ligger forholdene så godt til rette for å gjøre det samlede tilbudet til pasientene 
enda bedre enn i dag og oppnå mer helhetlige tjenester. Det stilles spørsmål om dette er det beste for 
kommunene og svaret på det er at det er det beste samlede helsetjenestetilbudet for innbyggerne i kommunene 
som har vært innfallsvinkelen i denne utredningen.  

Når det gjelder ansatte, er det som du sier viktig at de blir godt ivaretatt og at ansvarsforholdene er ryddige og 
tydelige. Alle ansatte ved SiO er ansatt i vertskommunen med de rettigheter dette gir, jmf arbeidsmiljøloven. 
Som NSF er inne på og som vi har drøftet ved flere anledninger, sist i drøftingsmøtet med alle tillitsvalgte den 
21.04.17 er virksomhetsoverdragelse den mest ryddige, av flere måter og håndtere dette på, slik at ansattes 
interesser blir ivaretatt. Vertskommunen vurderer det dit hen at vilkår for virksomhetsoverdragelse er oppfylt. 
Dette tar vi med oss inn i forhandlingene med St Olavs Hospital. Det er planlagt gjennomført ROS-analyse.  

I arbeidet med utforming av eventuelt nye lokaler, har SiO hatt med to representanter inn i arbeidet. 
Representasjonen fra SiO er utvidet med èn slik at tillitsvalgt for legeforeningen nå blir med i arbeidet. 
Utfordringen er at når det skal etableres ny funksjonalitet innenfor visse rammer i et etablert bygg, vil dette 
legge noen føringer for hva som er mulig og ikke. Det er mange hensyn å ta både med tanke på sykehusets og 
legevaktens behov. Målet er en fleksibel funksjonalitet som skal ivareta både pasientens, behandlers og 
støttepersonalet sitt behov. Undertegnede var med på det siste avholdte møtet. Innspill og behov fra 
kommunene er tatt hensyn til i det siste utkastet til plantegninger.  

Når det gjelder alternative løsninger til drift av SiO har det kommet mange gode innspill. Blant dette er 
etterbehandling, samlokalisering av legevakt og KAD og salg av ledig kapasitet til utskrivingsklare pasienter. 
Innspillene har vært vurdert underveis og redegjort for i de fora hvor dette har vært naturlig. 

Innledningsvis i uttalelsen fra NSF påpekes det involvering av tillitsvalgte i prosessen. Tillitsvalgte i 
kommunene har vært holdt løpende orientert i møter den 20. september, 7 desember, 7. februar og 21. april. 
Undertegnede opplever at det har vært god dialog med alle forbund hele veien. Dersom SiO-kommunene 
slutter seg til vertskommunenemdas anbefaling om å gå videre i utredningen er det ønskelig at tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter inkluderes i arbeidet når prosjektfasen begynner.  
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Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: 205 Q10  

Arkivsaksnr.: 17/900    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN 

– SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1  

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommunestyre vedtar å endre takst- og rabattstrukturen for fv. 714 Stokkhaugen - Sunde 

trinn 1 i tråd med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i 

brev fra Statens vegvesen, sak 16/28476-81, datert 24.03.2017: 

- Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6 i punkt 4 i Statens 

vegvesens brev. Takstene foreslåes samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi. 

- Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

- Det innføres passeringstak på 40 passeringer for takstgruppe 1. 

- Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

- Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur snarest, senest innen 1. januar 2018. 

- Det gjennomføres en evaluering av de nye takstene etter ett års drift 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev fra Staens Vegvesen 

Notat fra Vegamot 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til utsendt høringsdokument fra Statens Vegvesen, datert 24.03.17, vedr forslag til 

omlegging av takst- og rabattstruktur for FV 714 Stokkhaugen-Sunde(Lakseveien) trinn 1 i 

Sør Trøndelag. 

Gjennom behandlingen av prop. 1 S Tillegg 2/Innstilling 13 S (2015-2016) har Stortinget 

sluttet seg til Regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15 er 

rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette 

tidspunktet betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske 

myndigheter. Statens Vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for 

omlegging av rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter. 



Prosjekter som har inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert 

som aktuelle. Fv 714 Stokkhaugen-Sunde er derfor ikke aktuell for omlegging av takst- og 

rabattsystemet. Statens vegvesen mener imidlertid at FV 714 Stokkhaugen-Sunde, Trinn 1 

likevel bør omfattes av endringen, da en omlegging fra medio 2017 vil medføre at prosjektet 

kan dra nytte av effektiviseringsgevinstene ved en omlegging til en felles rabattstruktur på 

lik linje med de andre prosjektene i bomselskapet Vegamot AS i Midt-Norge.  

Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst- og 

rabattsystem som er i henhold til føringene til nytt takst og rabattsystem. Trinn 2 hadde 

lokalpolitisk behandling i STFK, Snillfjord, Hitra og Frøya våren 2016. 

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, 

er det også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. For 

å oppnå effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bomselskaper, mener Statens 

vegvesen det er av stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det 

regionale selskapet (Vegamot) har felles takst- og rabattstruktur. 

Trinn 1 Laksevegen vil for øvrig være ferdig i 2019, fem år tidligere en forutsatt. Innkreving 

av bompenger for Trinn 2 begynner i 2019. 

Dagens takst- og rabattsystem for FV 714 Stokkhaugen-Sunde pr. 31.12.2016 er slik: 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

FV 714 Våvatnet(indre snitt) Kr. 54,00 Kr. 270,00 

Fv 714 Valslag (indre snitt) Kr. 70,00 Kr. 350,00 

 

Følgende rabatter og forskuddsbeløp er lagt til grunn i dagens ordning: 

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

30 % 2 000 kr 10 000 kr 

40 % 4 000 kr 20 000 kr 

50 % 6 000 kr 30 000 kr 

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: 

 Ev. tilleggsavtaler for å oppnå rabatter avvikles 

 Den generelle brikkerabatten økes fra 10 % til 20 % for takstgruppe 1 

 Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi 

insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med 

rabatter overfor denne gruppe bort. 



 Det er videre lagt til grunn at ingen grupe og/eller bransje skal komem vesentlig 

dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig 

passeringstak og timeregel benyttes for å motvirke ulemper en del trafikanter kan 

opplever når lokale avtaler avvikles. 

 For nye prosjekter settes takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til takstgruppe 1. 

For å sikre at ingen grupe/bransjer kommer vesentlig dårligere ut enn i dagens 

system kan dette prinsippet avvikes for igangsatte prosjekter i takstgruppe 1. 

 

De nye takstene for FV 714 Stokkhaugen-Sunde vil bli: 

 Valslag Våvatnet 

Takstgruppe 

1 

Kr.    

66,00 

Kr.   

51,00 

Takstgruppe 

2 

Kr   

244,00 

Kr. 

192,00 

 

Inntekt etter dagens og fremtidig takstsystem: 

  Valslag Våvatnet Totalt 

Inntekt 2016 Takstgruppe 

1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

Kr. 

24 578 209 

Kr. 

11 900 314 

Kr.   

36 478 52 

Kr. 

22 404 672 

Kr. 

11 248 656 

Kr.   

33 653 523 

Kr. 

46 982 881 

Kr. 

23 148 970 

Kr.        

70 131 851 

Inntekt etter 

nytt takst- 

og 

rabattsystem 

Takstgruppe 

1 

Takstgruppe 

2 

Totalt 

Kr. 

24 661 732 

Kr. 

12 169 012 

Kr.    

36 830 744 

Kr. 

22 681 720 

Kr. 

11 639 808 

Kr.   

34 321 528 

Kr. 

47 343 970 

Kr. 

23 808 820 

Kr.        

71 152 271 

 

 

Korrigert tabell: 



 

Kommentarer: 

 For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i 

ny situasjon.  

 Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag.  

 Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest 

passeringer. 

 For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har har 40 % eller 50 % rabatt komme 

dårligere ut i ny situasjon. Kundegruppen som er EasyGo-kunder og kundegruppene 

som betaler full pris vil komme vesentlig bedre ut enn i dag. 

 

 

Vurdering: 

 

Først og fremst vil rådmannen applaudere at nedbetalingen av Laksevegen, trinn 1, 

nedbetales 5 år før det som var utgangspunktet da bompengespørsmålet var opp til 

politisk behandling. Det er en gladmelding til oss alle, og da ikke minst næringslivet. Det 

betyr at når innkrevingen for Laksevegen, trinn 2 tar til i 2019, så opphører omtrent 

samtidig innkrevingen for trinn 1.  

Rådmannen ser at den gruppen som kommer dårligst ut når ny ordning innføres til 

sommeren, er de av oss i takstgruppe 1 som har kunnet innbetale et forskudd på 6000 

kr.  Her vil merkostnadene inn til Orkanger samlet for begge passeringene bli på kr. 

17,80 + 13,80 =  kr. 31.60. For de som har mer enn 40 passeringer i løpet av en måned, 

vil dette tallet være lavere. 

For takstgruppe 2 vil de med 40 % og 50 % rabatt også komme dårligere ut med ny 

ordning. Her vil imidlertid de med EasyGo-brikke eller fullpris betale mindre med ny 

ordning. 

Rådmannen viser ellers til orientering i kommunestyret 22.juni der Marius Maske fra 

Vegamot vil orientere om ordningen og de konsekvenser den medfører. 



Det regionale bompengeselskapet Vegamot anbefaler fylkeskommunen og kommunene 

å vedta det nye opplegget. 

Rådmannen slutter seg til dette. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg. Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Knut Erik Bjerkan / 71274210 16/28476-110    31.05.2017 

     

      

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – 

SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1  

Vi viser til vårt brev datert 24. mars (dokument 16/28476-81) vedrørende omlegging av 

takst og rabattstruktur på Fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Lakseveien) trinn 1. 

 

Ved en inkurie har det blitt en feil i siste kolonne i tabell 8 ved beregning av endring i 

nåværende og ny takst for tunge kjøretøy på Valslag bomstasjon.  

 

Våre tidligere konklusjoner og anbefalinger i saken ikke er endret som følge av dette.   

 

Vedlagt følger korrigert dokument. 

 

Vi beklager det inntrufne. 

 

Strategiseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Leif Magne Lillebakk 

Seksjonsleder Bjerkan Knut Erik 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Likelydende brev sendt til 

Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA 

Hitra kommune, Fillan, 7240 HITRA 

Snillfjord kommune, Krokstadøra, 7257 SNILLFJORD 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM 

 

Kopi 

Vegamot AS, 7048 TRONDHEIM 
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Vedlegg dokument 16/28476-110 

Versjon 31. mai 2017 

OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR PÅ FV. 714 STOKKHAUGEN – 

SUNDE (LAKSEVEIEN) TRINN 1  

1. Bakgrunn 

Vi sender herved over vårt forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for fv. 714 

Stokkhaugen – Sunde (Lakseveien) trinn 1 i Sør Trøndelag.  

 

Hele Prosjektet fv. 714 Laksevegen med en orientering av strukturen med to 

finansieringsperioder, og med behandling av bompengesøknaden i Stortinget i to faser, ble 

presentert ved første gangs behandling i Stortinget jf. prop. 182 S (2012-2013) jf. innst. 39 

S (2013-2014). 

Gjennom behandlingen av Prop. 1 S Tillegg 2/ Innst. 13 S (2015-2016) har Stortinget sluttet 

seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for 

bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og 

fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, 

er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i 

Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger 

omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. 

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte AutoPASS prosjekter; 

 

Alle igangsatte prosjekter er i utgangspunktet aktuelle for omleggingen. Prosjekter som har 

inntil tre år igjen av innkrevingen er, av praktiske årsaker, ikke vurdert som aktuelle. I 

utgangspunktet er derfor ikke fv. 714 Stokkhaugen - Sunde trinn 1 aktuell for omlegging av 

takst- og rabattsystemet. 

Vi mener at det for dette prosjektet kan gjøres unntak da en omlegging gjeldende fra medio 

2017 vil medføre at prosjektet kan dra nytte av effektiviseringsgevinstene ved omleggingen 

til en felles takst og rabattstruktur på lik linje med de andre prosjektene i 

bompengeselskapet Vegamot AS i Midt-Norge. Trinn 2 av Lakseveien er planlagt lagt fram 

for Stortinget våren 2017 og vil ha et takst og rabattsystem som er i henhold til føringene til 

nytt takst og rabattsystem som er nærmere gjort rede for i Meld. St. 25 (2014-2015) og 

departementet og Stortingets behandling Prop.1 S Tillegg 2 (2015-2016). Vi viser for øvrig 

til tidligere lokalpolitisk behandling i Hitra, Frøya, Snillfjord og Sør Trøndelag 

fylkeskommune av lokalpolitisk behandling av Lakseveien trinn 2 våren 2016. 

 

I tillegg til at den omleggingen som nå foreslås har som hensikt å redusere driftskostnadene, 

er det også lagt til grunn at dette vil bedre brukervennligheten for sektoren som helhet. I det 

nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale 

særordninger. I prosjekter som er/vil bli lagt fram for Stortinget etter 06.11.15, er/vil 
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rabattene bli fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet i 

Stortinget før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger 

omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. Statens 

vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av 

rabattsystemet i igangsatte prosjekter. 

 

For å oppnå en av effektiviseringsgevinstene ved fem regionale bompengeselskap, er det av 

stor betydning at alle prosjektene/bompengeselskapene under det regionale selskapet har 

felles takst- og rabattstruktur. Dette er også av stor betydning for utformingen og 

kostnadene knyttet til det nye sentralsystemet som skal anskaffes innen sommeren 2019.  

Prosjektet fv. 714 Laksevegen med en orientering av strukturen med to 

finansieringsperioder, og behandling av bompengesøknaden i Stortinget i to faser, ble 

presentert ved første gangs behandling i Stortinget jf. prop. 182 S (2012-2013) jf. innst. 39 

S (2013-2014 

Prosjektet er allerede en del av det regionale selskapet Vegamot AS. 

Lånegarantisten Sør Trøndelag fylkeskommune må godkjenne reduksjon i takstene.  

Føringene for en omlegging til nytt takst og rabattsystem er nærmere gjort rede for i Meld. 

St. 25 (2014-2015) og Stortingets behandling Prop.1 S Tillegg 2 (2015-2016). 

Fra 4. april 2016 ble nye takstgrupper gjort gjeldende for alle landets bompengeprosjekter. 

De nye takstgruppene er: 

- Takstgruppe 1: kjøretøy opp til 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som 

er registrert i kjøretøygruppe M1. 

-  Takstgruppe 2: dvs. kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av 

personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. 

 

Det nye rabattsystemet innebærer følgende endringer: 

- Evt. tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. 

- Den generelle brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for takstgruppe 1.  

- Ingen brikkerabatt for takstgruppe 2. Hovedformålet med dagens rabatt er å gi 

insentiv til å bruke brikke. Med obligatorisk brikke falt i all hovedsak hensikten med 

rabatter overfor denne gruppen bort. 

- Det er videre lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig 

dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Ved behov kan månedlig 

passeringstak og timeregel benyttes for å motvirke eventuelle ulemper en del 

trafikanter opplever når lokale avtaler avvikles. 

- For nye prosjekter settes takst for takstgruppe 2 til dobbel takst i forhold til 

takstgruppe 1. For å sikre at ingen gruppe/bransjer komme vesentlig dårligere ut 

enn i dagens system kan dette prinsippet avvikes for igangsatte prosjekter i 

takstgruppe 1. 
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For dette prosjektet innebærer innføringen av et standardisert rabattsystem at den generelle 

brikkerabatten økes fra 10 til 20 pst. for takstgruppe 1. Det blir ingen brikkerabatt for 

takstgruppe 2. Ordningen med innbetaling av forskuddsbeløp opphører og erstattes av en 

ordning med etterskuddsbetaling.  

Det er lagt til grunn at ingen takstgruppe skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som 

følge av omleggingen. En ordning med passeringstak, gjelder kun for takstgruppe 1, er 

vurdert for å hindre en kostnadsomfordeling mellom takstgruppe1 og takstgruppe 2. Dette 

gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. 

betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at de totale bompengeinntektene skal 

være på samme nivå som før omleggingen.  

Omleggingen baseres på lokalpolitisk tilslutning.  

  

Begrunnelse for omleggingen av takst- og rabattstruktur 

Ansvarlig for bompengeordningen er pr 31.12.16 Vegamot AS.   

Stordriftsfordelene for det nye selskapet er i første omgang ventet å komme som et resultat 

av omleggingen til et felles takst- og rabattsystem.  En omlegging av takst – og 

rabattsystemet vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og 

innkrevingskostnader reduseres som følge av en forenkling av innkrevingssystemet, blant 

annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for 

trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter.  

 

2. Nærmere om fv. 714 Stokkhaugen - Sunde (Lakseveien), trinn 1  

Beskrivelse av prosjektet  

Fv. 714 Stokkhaugen - Sunde (Lakseveien), trinn 1er et prosjekt med parallellinnkreving av 

bompenger. Prosjektet ble behandlet er nærmere omtalt i Prop 182 S (2012-2013), Innst. 39 

S (2013-2014). Utbyggingen består av flere delprosjekt og finansieres med bompenger og 

fylkeskommunale midler. Utbyggingen er delt opp i to trinn, dette for å sikre tidlig 

gjennomføring av de prosjektene som var planmessig klar for utbygging.  Finansiering av de 

resterende delprosjektene i trinn 2 er planlagt lagt fram for Stortinget i vårsesjonen 2017.  

Ansvarlig for bompengeordningen er bompengeselskapet Vegamot AS. Innkrevingen av 

bompenger startet den 28. april 2014. Bomstasjonene er plassert på fv. 714 Valslag og fv. 

714 Våvatnet med to-veis parallellinnkreving.  

Oppstart av bompengeinnkreving til trinn 2 vil, som det ser ut nå, være januar 2019. Trinn 

1 av Fv. 714 Laksevegen, som det kreves inn til nå, vil da være ferdig finansiert. Med 

oppstart av innkreving til trinn1 den 28. april 2014 og 10 års innkreving lagt til grunn i 

Prop. 182 S, vil trinn 1 dermed være finansiert på nær det halve av forventet tid. Årsaken 

til den kortere innkrevingstiden er i hovedsak at antallet av passeringer er vesentlig høyere 
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enn kalkulert og inntektene for de to bomstasjoner derved er godt 40 % over hva som er 

lagt til grunn ved beregning av finansieringstid. 

 Med oppstart januar 2019 av bompengeinnkreving til trinn 2 og en beregnet 

innkrevingsperiode på 15 år, vil da den samlede innkrevingsperiode for trinn 1 og 2 være 

ca. 20 år som opprinnelig forutsatt for prosjektet Fv. 714 Laksevegen.  

 

Dagens takst- og rabattsystem  

Følgende enhetstakster gjelder pr 31.12 2016: 

Innkrevingspunkt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

Fv. 714 Våvatnet (indre snitt) Kr 54 Kr 270 

Fv. 714 Valslag (ytre snitt)  Kr 70 Kr 350 

Tabell 1. Takster pr 31.12.2016 

Takstene er justert 02.05.2016 

Rabatter er i tråd med gjeldende takstretningslinjer iht. St.prp. nr. 31 (2008-2009). Alle 

trafikanter med gyldig AutoPASS-brikke får 10 pst. rabatt. Med tilleggsavtale i det lokale 

bompengeselskapet Eksportvegen AS oppnås 30, 40 og 50 prosent rabatt ved 

forskuddsbetaling. Bilister uten AutoPASS- avtale gis ikke rabatt. Sistnevnte mottar faktura 

for antall passeringer.  

I tråd med gjeldende takstretningslinjer for bompengeprosjekt er følgende rabatter og 

forskuddsbeløp lagt til grunn: 

Tabell 2. Forskuddsbeløp Lakseveien 

  

Rabatt Takstgruppe 1 Takstgruppe 2 

30 pst. 2000 kr   10 000 kr 

40 pst. 4000 kr   20 000 kr 

50 pst. 6000 kr   30 000 kr 
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3. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 

Det foreslås å endre rabattstrukturen til 20 pst. for takstgruppe 1 og å fjerne rabatt for 

Takstgruppe 2. Det foreslås også å innføre ett passeringstak for takstgruppe 1 for å 

redusere belastningen av at man fjerner rabatt på 30-50pst. for denne takstgruppen. 

Det er i Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016) og i etterfølgende korrespondanse mellom 

Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet forutsatt at bompengeselskapets samlede 

inntekter ikke skal endres, at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere 

ut enn i dag og at det ikke skal være noen omfordeling av kostnader mellom takstgruppene. 

Endret rabattsystem vil kun innebære en omfordeling innen hver av takstgruppene. Statens 

vegvesen Region midt har beregnet hvilke takster de ulike kjøretøygruppene må ha for at 

forutsetningene for omleggingen til nytt takst- og rabattsystem skal være oppfylt. 

Resultatene av beregningene framkommer av tabell 7 hvor det tas det tas utgangpunkt i 

dagens takster. Takstene er avrundet til nærmeste hele krone.  

 

Øvrige forutsetninger:  

 Tap på krav er uendret 

 Andel gratistrafikk/fritakstrafikk er uendret 

 Kjøremønster er uendret 

 Brikkeandel er uendret 

 Fordeling tunge/lette kjøretøyer uendret 

 Månedstak på 40 passeringer pr bomstasjon innføres for takstgruppe 1  

 Månedstak på 40 gir et inntektstap på under 1 % for takstgruppe 1 

 Kun passeringer med passeringspris >0 er med i beregningsgrunnlaget 

 Alle kjøretøy i takstgruppe 1 med avtale får 20% rabatt 
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4. Beregning takster etter nytt takst- og rabattsystem  

 

 

Inntektsgivende passeringer  

 

Tabell 3 og 4 viser inntektsgivende passeringer klassifisert etter gammelt og nytt 

takstsystem for takstgruppe 1 og 2. Inntektsgivende passeringer for nytt takst- og 

rabattsystem er fratrukket passeringer over et månedstak på 40. 

 

 

Tabell 3. Inntektsgivende passeringer takstgruppe 1 klassifisert etter kundegruppe 

 

 

   

Tabell 4. Inntektsgivende passeringer takstgruppe 2 klassifisert etter kundegruppe 

  

Takstgruppe 1

Valslag Våvatnet

Forskudd 30% 27 183                 33 086                 

Forskudd 40% 17 534                 19 921                 

Forskudd 50% 103 994               129 256               

EasyGO 10% 224 991               267 914               

Fullpris 74 701                 84 598                 

Totalt 448 403               534 775               

Fullpris 74 701                 84 598                 

Avtalekunde 373 702               450 177               

Totalt 447 387               533 246               

Inntektsgivende passeringer 2016

Nytt takst- og rabattsystem

Inntektsgivende passeringer 

Takstgruppe 2

Valslag Våvatnet

Forskudd 30% 1 146                   1 560          

Forskudd 40% 350                      347            

Forskudd 50% 26 642                 31 661        

EasyGO 10% 20 949                 26 088        

Fullpris 786                      968            

Totalt 49 873                 60 624        

Fullpris 49 873                 60 624        

Inntektsgivende passeringer 2016

Inntektsgivende passeringer 

Nytt takst- og rabattsystem
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Månedstak 

 

Innføring av månedstak for takstgruppe 1 foreslås innført for å hindre for høy økning av 

belastning på enkeltbrukere. 

 

Beregninger basert på passeringsdata for 2015 viser at et månedstak på 40 for hver enkelt 

bomstasjon vil gi et inntektstap på mindre enn 0,5 pst. for takstgruppe 1. Passeringer over 

månedstak antas å være uforandret for 2016. 

 

 

 

Tabell 5. Passeringer over månedstak i 2015 

 

Fremtidige takster 

For igangsatte prosjekt må det beregnes en takst som innfrir forutsetningen om at ingen 

gruppe i ny situasjon skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag. Ved å ta bort rabatten på 

opptil 50 pst. for takstgruppe 2, medfører dette at taksten må reduseres noe i forhold til 

dagens takst. Det er derfor lagt opp til en pris for takstgruppe 2 som fraviker fra 5 ganger 

takstgruppe 1 slik det er forutsatt i lokalpolitiske vedtak omtalt i Prop 182 S (2012-2013), 

Innst. 39 S (2013-2014. Eventuell justering av takster på grunn av prisregulering (KPI) 

kommer i tillegg. 

 

For å opprettholde dagens inntekt samt beholde en uendret inntektsfordeling mellom 

takstklassene vil de nye takstene bli: 

 

Tabell 6. Takster etter nytt takst- og rabattsystem  

 

Inntekt etter gammelt og fremtidig takstsystem 

Utgangspunktet for omleggingen av takst- og rabattsystemet er at bompengeselskapet skal 

ha de samme inntektene som ved dagens takst- og rabattstruktur. Endringen krever derfor 

ikke nye garantivedtak fra kommuner og fylkeskommuner. Beregningene gir en 

sikkerhetsmargin på 1,5 %. 

 

Tabell 7. Inntekt etter gammelt og nytt takst- og rabattsystem 

Valslag Våvatnet

Taksgruppe 1 66kr           51kr                

Taksgruppe 2 244kr          192kr              

Valslag Våvatnet Totalt

Taksgruppe 1 24 578 209kr   22 404 672kr  46 982 881kr  

Taksgruppe 2 11 900 314kr   11 248 656kr  23 148 970kr  

Totalt 36 478 523kr   33 653 329kr  70 131 851kr  

Inntekt etter Taksgruppe 1 24 661 732kr   22 681 720kr  47 343 451kr  

nytt takst- og Taksgruppe 2 12 169 012kr   11 639 808kr  23 808 820kr  

rabattsystem Totalt 36 830 744kr   34 321 528kr  71 152 271kr  

Sikkerhetsmargin 1,5%

Inntekt 2016

Tak Valslag Våvatnet 

40 
Passeringer Kunder Passeringer Kunder 

1016 29 1529 60 
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Eksisterende og fremtidige takster fordelt på avtaletyper 

 

Tabell 8 viser endring i takst pr. passering for de forskjellige kundegruppene, fordelt på 

bomstasjon.  

 

  

Tabell 8. Fordeling av inntekt etter avtaletyper 

 

For takstgruppe 1 vil kundegruppen som har forskuddsavtaler komme dårligere ut i ny 

situasjon.  Kundegruppen EasyGo samt de som betaler fullpris vil komme bedre ut enn i dag. 

Månedstaket vil mer enn kompensere den økte belastningen for kundene med flest 

passeringer. 

 

For takstgruppe 2 vil kundegruppen som har 40 pst. og 50 pst. rabatt komme dårligere ut i 

ny situasjon.  Kundegrupper som er EasyGo-kunder og kundegruppene som i dag betaler 

full pris vil komme vesentlig bedre ut enn i dag.  

  

Valslag

Kundegruppe Andel trafikk Nåværende takst Ny takst Endring Andel trafikk Nåværende takst Ny takst Endring

30 % rabatt 6 % 49,00kr             52,80kr             3,80kr              2 % 245,00kr           244,00kr           -1,00kr             

40% rabatt 4 % 42,00kr             52,80kr             10,80kr             1 % 210,00kr           244,00kr           34,00kr             

50% rabatt 23 % 35,00kr             52,80kr             17,80kr             53 % 175,00kr           244,00kr           69,00kr             

EasyGO 50 % 63,00kr             52,80kr             -10,20kr            42 % 315,00kr           244,00kr           -71,00kr            

Fullpris 17 % 70,00kr             66,00kr             -4,00kr             2 % 350,00kr           244,00kr           -106,00kr          

Våvatnet

Kundegruppe Andel trafikk Nåværende takst Ny takst Endring Andel trafikk Nåværende takst Ny takst Endring

30 % rabatt 6 % 37,80kr             40,80kr             3,00kr              3 % 189,00kr           192,00kr           3,00kr              

40% rabatt 4 % 32,40kr             40,80kr             8,40kr              1 % 162,00kr           192,00kr           30,00kr             

50% rabatt 24 % 27,00kr             40,80kr             13,80kr             52 % 135,00kr           192,00kr           57,00kr             

EasyGO 50 % 48,60kr             40,80kr             -7,80kr             43 % 243,00kr           192,00kr           -51,00kr            

Fullpris 16 % 54,00kr             51,00kr             -3,00kr             2 % 270,00kr           192,00kr           -78,00kr            

Takstgruppe 1 Takstgruppe 2
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Fordeling av belastning mellom takstgruppene 

Fordeling av belastning mellom takstgruppene er tilnærmet uendret i før- og etter 

situasjonen. Tabell 9 viser fordeling av belastning fordelt på takstgrupper og bomstasjon. 

 

 

Tabell 9. Fordeling mellom Takstgruppene 

 

Usikkerhetsmomenter 

For bompengeprosjektet fv. 714 Stokkhaugen - Sunde trinn 1 mener Region midt at det er 

noen usikkerhetsmomenter ved de nye beregningene, da det er noe endringer fra dagens 

takst – og rabattstruktur: 

 

 Trafikkutvikling (liten risiko) 

 Økt andel av fritakstrafikk (middels risiko) 

 Økt andel av avtalekunder (liten risiko) 

 Økt bruk av samme kjøretøy pga. månedstak (liten risiko) 

 

Etter ett års drift med nytt takstsystem er det etter vår vurdering uansett nødvendig at det 

gjøres en ny gjennomgang av fordeling av inntekt totalt og mellom takstgrupper. 

 

Utgangspunktet for omleggingen er at bompengeselskapet skal ha de samme inntektene 

som ved dagens takst- og rabattstruktur. Endringen krever derfor ikke nye garantivedtak fra 

kommuner og fylkeskommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taksgruppe 1 Taksgruppe 2

Nåværende 67,0 % 33,0 %

Fremtidig 66,5 % 33,5 %

Fordeling mellom taqkstgrupper
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5. Forslag til vedtak ved lokalpolitisk behandling: 

Vi foreslår at Sør Trøndelag fylkeskommune og de berørte kommunene Hitra, Frøya og 

Snillfjord så snart som mulig behandler og vedtar: 

- Å endre takst- og rabattstrukturen for fv. 714 Stokkhaugen - Sunde trinn 1 i tråd 

med Prop. 1 S. Tillegg 2 (2015-2016) og i hht det beskrevne bompengeopplegget i 

dette saksfremlegget. 

- Grunntakstene for takstgruppe 1 og 2 endres i tråd med tabell 6 i punkt 4. Takstene 

foreslåes samtidig prisjustert til gjeldende kroneverdi.  

- Brikkerabatten for takstgruppe 1 endres til 20 % for alle avtalegrupper. 

- Det innføres passeringstak på 40 passeringer for takstgruppe 1.  

- Brikkerabatten for takstgruppe 2 faller bort. 

- Takstene legges om til ny takst og rabattstruktur innen 1. juli 2017.  

 

                                                                                                                                                      

Strategiseksjonen  

Med hilsen 

 

Leif Magne Lillebakk                                   Knut Erik Bjerkan 

 

Seksjonsleder 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 601 &04  

Arkivsaksnr.: 17/1644    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DOM I SØKSMÅL OG MOTSØKSMÅL - FRØYA KOMMUNE VS. DUSTIN AS  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune tar Sør-Trøndelag tingretts dom av 24.05.17 i sak 16-146994-  
TVI-STRO til etterretning.  

 

 Dom pålydende kr 235 368 kr dekkes fra disposisjonsfond.  

 

 

Vedlegg: 

 
Brev fra Sør-Trøndelag tingrett- dom i søksmål og motsøksmål 
Notat fra advokat Kristine Stockholm – kort oppsummering av saken 

 

Saksopplysninger:   

 
Saken gjelder krav om betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til 
kontrakt. 
 
Dustin Norway AS har vært i rettslige forhandlinger med Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hemne kommune, Hitra kommune, Klæbu kommune, Malvik 
kommune, Meldal kommune, Melhus kommune, Mitre Gauldal kommune, Orkdal kommune, 
Rennebu kommune, Rissa kommune, Røros kommune, Skaun kommune og Frøya kommune. 
Søksmålet mot Frøya var litt særskilt ift de andre kommunene. 
 
Dustin varslet overfor kommunene krav på til sammen kr. 6 151 792,-. Kravet var i sin helhet knyttet 
til leie ut over rammeavtalens varighet på mulitfunksjonsmaskiner (skrivere) 
 
Det sentrale spørsmål i saken var om hovedavtalens utløpsdato setter grensen for når det kan 
foretas avrop, eller den angir når leieforholdene utløper. Dette beror på en tolkning av avtalen. 
Konkurransen var benevnt: «leie av multifunksjonsmaskiner for perioden 01.04.011 – 28.02.2015» 
 
Den 12. September 2016 fremmet Dustin Norway AS søksmål for Oslo tingrett mot Frøya kommune 
alene. Dette var begrunnet i at saken for Frøyas sin del var i en særstilling da store deler av 
avtalebeløpet var knyttet til utkjøp av tidligere avtale. Saken gjaldt for Frøyas sin del ellers krav om 
betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til kontrakt om leie av 
mulitifunksjonsmaskiner (skrivere).  



 
Frøya kommune ble saksøkt for 1.326 455 eks. mva. med tillegg av lovens forsinkelsesrente. Det 
ble også nedlagt påstand om betaling av motpartens sakskostnader.  
 
Den 4. November 2016 ble det på vegne av kommunene samlet, fremmet et motkrav og 
motsøksmål med krav om tilbakebetaling av for mye betalt leie. Det ble påstått at saken mot Frøya 
kommune måtte overføres til Sør-Trøndelag tingrett som var verneting i henhold til rammeavtalen.  
 
Den 2. Februar 2017 traff retten beslutning om at saken mot Frøya kommune ble overført til Sør-
Trøndelag tingrett slik at sakene kunne behandles samlet.  
 
Rett før hovedforhandlingen endret man påstanden for Frøya kommunes sin del (opprinnelig 
motkrav om betaling av 33.930 kr. eksl. mva). Dette fordi STFK endte opp med å konkludere at de 
kostnader som fulgte av support og lisenser knyttet til utskriftsfunksjonen allikevel ikke var dekt av 
leieprisen på maskinen.  
 
Frøya kommune hadde ved rammeavtalens start flere løpende leieforhold med tidligere leverandør. 
For å ivareta lojaliteten i rammeavtalen ble eksisterende avtaler avsluttet. 
 
Deler av det opprinnelige kravet mot Frøya fremmet for Oslo tingrett omhandlet kostnader knyttet 
til utkjøp av tidligere avtaler. Dette er i ettertid dokumentert at deler av Dustins krav etter utløp av 
rammeavtalen er knyttet til kostnader de har pådratt seg til utkjøp fra tidligere avtaler. Denne delen 
av kravet ble derfor akseptert av Frøya kommune. Det som da gjensto som bestridt av Dustins krav 
mot Frøya kommune var den delen av leiekostnaden etter avtaleutløp som omhandler ordinær leie 
(eks utkjøp) For perioden etter utløp av rammeavtalen. 
 
Frøya kommune fremmet krav om tilbakebetaling på til sammen kr 484 848,- i tilknytning til 
følgende forhold: 
 
→    Prisavvik, til sammen kr 235 368,-.                                                                                   
 
(Kravet var beregnet på bakgrunn av samme metodikk som for de øvrige saksøkerne). 
 
→    Påslag i leie for funksjonen Uniflow, kr 249 480,- 
 
I avtalen med Frøya kommune var det i avtalesummen gjort et påslag på Kr 11.880,- pr mnd for 
«Uniflow (samme funksjon som Safecom). For de øvrige saksøkerne er krav knyttet til vederlag for 
denne funksjonen av prosessøkonomiske grunner ikke fremmet (jf prosesskriv FU s. 1061). 
Denne delen av kravet trekkes av prosessøkonomiske årsaker også for Frøya kommunes 
vedkommende. 
 
Dette fikk følgende betydning for påstand både i hoved- og motsøksmål: 
 

 I sluttinnlegget var det nedlagt påstand om tilbakebetaling med inntil 
kr. 33.930,- eks mva. Kravet ble frafalt. 

 

 I motsøksmålet ble påstanden følgende: «Frøya kommune plikter å betale Dustin kr. 215 
550,- eks mva.» 

 
Frøya kommune kunne altså akseptere å betale 450 918,00 kr. i forbindelse med utkjøp av maskiner 
(ut av de 1 319 135,- som var det endelig krav fra Dustin). Frøya kommunes krav mot Dustin var 



dermed på 235 368,00 (for prisavvik) og det dekket derfor ikke den delen av utkjøpskostnaden som 
gjensto når rammeavtalen utløp.  
 
Det ble avsagt dom den 24.05.2017 hvor kommunene fikk fullt medhold i krav om tilbakebetaling av 
for mye betalt leie, og påstanden om at Dustin ikke hadde krav på leie etter rammeavtalens utløp. 
Kommunene ble også tilkjent fulle saksomkostninger.  
 
Frøya kommune spesielt: 
  
Dustin hadde som nevnt fremmet et eget søksmål mot Frøya kommune for Oslo tingrett. Saken ble 
etter kommunens anmodning forent med søksmålet fra de andre rammeavtalepartene. I saken før 
ble det akseptert å betale for dokumenterte kostnader Dustin hadde hatt i fm utkjøp fra tidligere 
rammeavtalepart. For perioden etter rammeavtalens utløp utgjør dette kr 450 918,- . 
Konsekvensene av dette er at kravene samlet sett blir i Dustins favør. Av dommens premisser 
fremgår at Frøya har krav på tilbakebetaling av for mye betalt leie med til sammen kr. 235 000,-. 
Netto beløp etter motregning er kr 235 368,- som Frøya er dømt til å betale til Dustin (dette i tråd 
med vår påstand). 
  
Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger for den delen av saken som omhandler Frøya 
kommune. 
  

Vurdering/ økonomiske konsekvenser: 

 
Kommunens har i denne saken fått medhold på alle punkt, og kommunens advokat betegner derfor 
dette et godt resultat for kommunens del. Kommunen er dømt til å betale kr 235 368, noe som var i 
tråd med kommunens påstand. 
 
Rådmann innstiller derfor på å betale denne boten pålydende kr 235 368 fra disposisjonsfond. 
Rådmann anbefaler at merinntekt fra årets skatteinngang etter inntektsutjevning skal tilføres 
disposisjonsfondet, og at rådmann gjør en budsjettendring etter første halvår.  

 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
 
Saldo på disp.fond pr 07.06.17 er på kr 8.955.666,00. Saldo etter dette vedtak er på  
kr 8.720 298,00 
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Notat ang. Dustin sak   
 
Dustin Norway AS  
 
Mot 
 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Hemne kommune, Hitra 
kommune, Klæbu kommune, Malvik kommune, Meldal kommune, Melhus kommune, Mitre 
Gauldal kommune, Orkdal kommune, Rennebu kommune, Rissa kommune, Røros kommune og 
Skaun kommune. Hertil kom også særskilt Frøya kommune, se nærmere nedenfor.  
 
Dustin varslet overfor kommunene krav på til sammen kr. 6 151 792,-. Kravet var i sin helhet 
knyttet til leie ut over rammeavtalens varighet. Det sentrale spørsmål i saken var om 
hovedavtalens utløpsdato setter grensen for når det kan foretas avrop, eller den angir når 
leieforholdene utløper. Dette beror på en tolkning av avtalen. Konkurransen var benevnt: ”leie av 
multifunksjonsmaskiner for perioden 01.04.011 – 28.02.2015”.  
 
Den 12. September 2016 fremmet Dustin Norway AS søksmål for Oslo tingrett mot Frøya 
kommune alene. Dette var begrunnet i at saken for Frøyas sin del var i en særstilling da store deler 
av avtalebeløpet var knyttet til utkjøp av tidligere avtale. Saken gjaldt for Frøyas sin del ellers krav 
om betaling av utestående leie og erstatning for returkostnader i henhold til kontrakt om leie av 
mulitifunksjonsmaskiner (skrivere).  
Frøya kommune ble saksøkt for 1.326 455 eks. mva. med tillegg av lovens forsinkelsesrente. Det 
ble også nedlagt påstand om betaling av motpartens sakskostnader.  
 
Den 4. November 2016 ble det på vegne av kommunene samlet fremmet et motkrav og 
motsøksmål med krav om tilbakebetaling av for mye betalt leie. Det ble påstått at saken mot Frøya 
kommune måtte overføres til Sør-Trøndelag tingrett som var verneting i henhold til 
rammeavtalen.  
 
Den 2. Februar 2017 traff retten beslutning om at saken mot Frøya kommune ble overført til Sør-
Trøndelag tingrett slik at sakene kunne behandles samlet.  
 
Rett før hovedforhandlingen endret man påstanden for Frøya kommunes sin del (opprinnelig 
motkrav om betaling av 33.930 kr. eksl. mva). Dette fordi STFK endte opp med å konkludere at de 
kostnader som fulgte av support og lisenser knyttet til utskriftsfunksjonen allikevel ikke var dekt av 
leieprisen på maskinen.  
 
Frøya kommune hadde ved rammeavtalens start flere løpende 
leieforhold med tidligere leverandør. For å ivareta lojaliteten i rammeavtalen 
ble eksisterende avtaler avsluttet. 
 
Deler av det opprinnelige kravet mot Frøya fremmet for Oslo tingrett omhandlet 
kostnader knyttet til utkjøp av tidligere avtaler. Dette er i ettertid dokumentert 
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at deler av Dustins krav etter utløp av rammeavtalen er knyttet til kostnader de har pådratt seg til 
utkjøp fra tidligere avtaler. Denne delen av kravet ble derfor akseptert av Frøya kommune. 
 
Det som da gjensto som bestridt av Dustins krav mot Frøya kommune var den delen av 
Leiekostnaden etter avtaleutløp som omhandler ordinær leie (eks utkjøp) 
For perioden etter utløp av rammeavtalen. 
 
Frøya kommune fremmet krav om tilbakebetaling på til sammen kr 484 848,- 
i tilknytning til følgende forhold: 
 
 
→    Prisavvik, til sammen kr 235 368,-.                                                                                   
 
(Kravet var beregnet på bakgrunn av samme metodikk som for 
de øvrige saksøkerne). 
 
 
→    Påslag i leie for funksjonen Uniflow, kr 249 480,- 
 
I avtalen med Frøya kommune var det i avtalesummen gjort et påslag på 
Kr 11.880,- pr mnd for «Uniflow (samme funksjon som Safecom). For 
de øvrige saksøkerne er krav knyttet til vederlag for denne funksjonen av 
prosessøkonomiske grunner ikke fremmet (jf prosesskriv FU s. 1061). 
Denne delen av kravet trekkes av prosessøkonomiske årsaker også 
for Frøya kommunes vedkommende. 
 
Dette fikk følgende betydning for påstand både i hoved- og motsøksmål: 
 
-          I sluttinnlegget var det nedlagt påstand om tilbakebetaling med inntil 
kr. 33.930,- eks mva. Kravet ble frafalt. 
 
-          I motsøksmålet ble påstanden følgende: ”Frøya kommune plikter å betale Dustin kr. 215 
550,- eks mva.” 
 
 
Frøya kommune kunne altså akseptere å betale 450 918,00 kr. i forbindelse med utkjøp av 
maskiner (ut av de 1 319 135,- som var det endelig krav fra Dustin). Frøya kommunes krav mot 
Dustin var dermed på 235 368,00 (for prisavvik) og det dekket derfor ikke den delen av 
utkjøpskostnaden som gjensto når rammeavtalen utløp.  
 
Det ble avsagt dom den 24.05.2017 hvor kommunene fikk fullt medhold i krav om tilbakebetaling 
av for mye betalt leie, og påstanden om at Dustin ikke hadde krav på leie etter rammeavtalens 
utløp. Kommunene ble også tilkjent fulle saksomkostninger.  
 
 



 3 

   
Frøya kommune 
  
Dustin hadde som nevnt fremmet et eget søksmål mot Frøya kommune for Oslo tingrett. Saken 
ble etter kommunens anmodning forent med søksmålet fra de andre rammeavtalepartene. I saken 
for ble det akseptert å betale for dokumenterte kostnader Dustin hadde hatt i fm utkjøp fra 
tidligere rammeavtalepart. For perioden etter rammeavtalens utløp utgjør dette kr 450 918,- . 
Konsekvensene av dette er at kravene samlet sett blir i Dustins favør. Av dommens premisser 
fremgår at Frøya har krav på tilbakebetaling av for mye betalt leie med til sammen kr. 235 000,-. 
Netto beløp etter motregning er kr 235 368,- som Frøya er dømt til å betale til Dustin (dette i tråd 
med vår påstand). 
  
Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger for den delen av saken som omhandler Frøya 
kommune. 
  
Med venlig hilsen/med vennlig hilsen/ Kind regards 

 

Kristine Stokholm Østerballe 

Advokat 

 

 
 

 

Denmark: 

 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen Danmark, filial 

Sct. Mathias Gade 62, 3. Tv. 

8800 Viborg 

Danmark 

www.stokholmsvendsen.dk 

 

Tlf: Kristine Stokholm Østerballe: 

+45 20 64 24 40 

Mail: ks@stokholmsvendsen.dk 

CVR.nr.: 38414461 

Bank: 7670 5952655 

 

Norway: 

 

Advokatfirmaet Stokholm Svendsen AS 

Rådhusgata 8C 

Postboks 71 

7261 Sistranda 

Norge 
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www.stokholmsvendsen.no 

 

Tlf: Kristine Stokholm Østerballe: 

+47 957 09 868 

Mail: ks@stokholmsvendsen.no 

Org.nr.: 914 993 431 

Bankgiro: 4212.04.57890 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 17/1599    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTRUNDSKRIVET FOR 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Budsjettrundskrivet for 2018» til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Budsjettrundskrivet for 2018 – Vil bli ettersendt 

 

 

Saksopplysninger:   

Innholdet i budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for rådmannens arbeid med årsbudsjettet 

2018 og økonomiplan 2019 – 2021. Dette betyr at også virksomhetenes budsjettarbeid-

/forslag må være i samsvar med dette grunnlaget 

 

I dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 

kommuneproposisjonen 2018 til grunn og de momenter som er kommet i tillegget i løpet av 

2017. 
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Rådmannen i Frøya 
 

 

Til 
Virksomhetslederne i Frøya kommune 

 

 

 

Budsjettrundskriv for årsbudsjettet 2018 – Økonomiplanperioden 

2019 – 2021 
 

Innholdet i dette budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for rådmannens arbeid med årsbudsjettet 

2018 og økonomiplan 2019 – 2021. Dette betyr at også virksomhetenes budsjettarbeid-/forslag må 

være i samsvar med dette grunnlaget 

I dette dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2017 og 

kommuneproposisjonen 2018 til grunn og de momenter som er kommet i tillegget i løpet av 2017. 

Revidert nasjonalbudsjett 2017 
Pilene peker oppover for Norge ifølge revidert nasjonalbudsjett. Arbeidsledigheten i de aller fleste 

fylker går nedover, og tiltakspakkene som regjeringen satte inn i fylkene som hadde mest oljerelatert 

økonomi ser ut til å ha effekt. Norge har nytt godt av høy laksepris, høy etterspørsel etter det 

næringslivet på Frøya tilbyr, og lakseprodusentene har lagt frem svært gode resultater.  

Utfordringer i kommunesektoren 
Ny informasjon om kommuneøkonomien i 2016 påvirker anslagene for sektorens inntekter i 2017. 

Kommunesektorens inntekter fra eiendomsskatt og gebyrer ble i fjor høyere enn anslått, og de 

høyere nivåene er videreført i anslagene for 2017. De økte inntektene fra skatt på inntekt og formue 

antas derimot å være av engangskarakter. Anslaget for lønnsveksten i 2017 er nedjustert fra 2,7 pst. 

til 2,4 pst. Den kommunale kostnadsdeflatoren er dermed nedjustert med 0,2 prosentenheter, til 2,3 

pst. Av samme grunn er anslaget for kommunale skatteinntekter i 2017 nedjustert med 0,7 mrd. 

kroner fra Nasjonalbudsjettet i fjor høst. Anslaget for skatteinntektene er i tillegg nedjustert med 

knappe 0,2 mrd. kroner som følge av endringer i skatteopplegget i Revidert budsjett. Denne 

nedjusteringen blir motsvart av økt rammetilskudd til kommunesektoren. Anslaget for øremerkede 

tilskudd er nedjustert med knapt 0,1 mrd. kroner. På grunn av ekstraordinært høye skatteinntekter i 

2016, anslås det at kommunesektorens frie inntekter i 2017 vil avta reelt med 1,5 mrd. kroner. For 

kommunesektorens samlede inntekter er derimot realveksten justert opp med 1,4 mrd. kroner fra 

saldert budsjett, og anslås nå til 2,3 mrd. kroner. 

I Kommuneproposisjonen 2018 varsler regjeringen en realvekst i kommunesektorens samlede 

inntekter i 2018 på mellom 4,3 og 5,3 mrd. kroner. Det legges opp til at de frie inntektene øker med 

mellom 3,8 og 4,3 mrd. kroner. Innenfor veksten i de frie inntektene er 0,3 mrd. kroner begrunnet 
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med satsing på rusfeltet, 0,2 mrd. kroner til tidlig innsats i barnehage og skole, 0,2 mrd. kroner til 

tiltak for barn, unge og familier og 0,1 mrd. kroner til særskilt fordeling til ferjefylker. 

Prognosetabell for inntekter til Frøya Kommune 
KS har lagd en prognose for inntektene til Frøya kommune, som tar inn tidligere år, samt ut til 2021. 

Den viser at rammeoverføringen nådde et høydepunkt i 2015, og deretter en nedgang i 2017, og en 

stigning etter det. Dette skyldes den store skatteinngangen som Frøya hadde i 2016, og forventet 

skatteinngang i perioden 2017-2020. Rådmannen forventet en skattenedgang fra 2016 til 2017, da 

forrige år var et ekstraordinært år skattemessig sett. Rådmannen forventer likevel en sterk 

skatteinngang i årene fremover, og vil legge til grunn prognosemodellen fra KS i dette arbeidet.   

 

 
(Tabell fra KS prognosemodell pr 15.05.17 for overføringer fra staten) 

Lønnsoppgjøret 2017 
Årets lønnsoppgjør ble på 2,4% og er et relativt moderat oppgjør.  

Kommuneproposisjonen 2018 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 på mellom 4,3 

og 5,3 mrd. kroner. I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen komme tilbake med endelig forslag til 

inntektsrammer. Regjeringen legger opp til en vekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kroner. 

Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 1,1 og 1,2 prosent. 

Regjeringen legger opp til at kommunene får mellom 3,5 og 4 mrd. kroner av den foreslåtte veksten i 

frie inntekter i 2018. Med dette sørger regjeringen for et opplegg som gir rom for videre styrking av 

tjenestetilbudet innenfor regjeringens viktigste satsingsområder som skole, helse, pleie- og 

omsorgstjenester og barnevern. 

Innenfor veksten i frie inntekter er 300 mill. kroner begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet, 

200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole og 200 mill. kroner er 

begrunnet med forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Denne satsingen vil være med på å 

ruste kommunene for barnevernsreformen. Samtidig underbygger det regjeringens prioriterte 

FRØYA Inngang!A1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

FRØYA 1620

faste år 2017-priser for årene 2018 - 2021

1000 kr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 90 752          96 666          102 535         103 266        107 040      112 880        114 514        116 452        118 430        120 291      

Utgiftsutjevningen 18 231          20 763          19 744           20 529          20 109         18 282          18 477          18 691          18 909          19 118        

Overgangsordning - INGAR 1 494            -273              -276               -292              886              1 626            -                -                -                -              

Saker særskilt ford (inkl. helsestajon skolehelse og arbavg) 889                -                313                 492                745              1 169            1 169            1 169            1 169            804              

Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester -               -                -                -                -                -              

Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd -                -                -                  -                -               -                -                -                -                -              

Storbytilskudd -                -                -                  -                -               -                -                -                -                -              

Småkommunetilskudd -                -                -                  -                -               -                -                -                -                -              

Distriktstilskudd Sør-Norge 7 063            7 333            7 675              6 464            2 478           -                -                -                -                -              

Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker -                -                -                  -                -               -                -                -                -                -              

Veksttilskudd -                -                -                  187                1 262           1 982            3 899            3 903            1 142            -              

Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg. 600                600                500                 500                500              500                500                500                500                500              

  herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift -                

Skjønn - tap endringer av inntektssytemet 2011 800                800                800                 800                800              

Anslag overgangsordning - kommuner som skal slås sammen -                -                -                

Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016 -533               -208              676              

Kompensasjon Samhandlingsreformen 26                  27                  28                   

Ekstra skjønn tildelt av KMD -                -                -                  -                -               -                

Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget -377              -475              -475              -475              -475            

RNB 2017 - endringer i rammetilskudd 277                494                494                494                494              

RNB 2012-2016, samt Dok8:135 S (2014-15) 81                  44                  133                 955                -               

Sum rammetilsk uten inntektsutj 119 937        125 959        130 919         132 693        134 496      136 340        138 578        140 735        140 169        140 732      

"Bykletrekket"

Netto inntektsutjevning -10 298         -4 653           -9 608            -3 673           -48 066       -21 832         -22 262         -22 683         -22 895         -24 028       

Sum rammetilskudd 109 638        121 306        121 311         129 020        86 430         114 508        116 316        118 052        117 274        116 704      

Rammetilskudd - endring i % 10,6               0,0                  6,4                 -33,0            32,5               1,6                 1,5                 -0,7               -0,5             

Skatt på formue og inntekt 119 550 118 131 128 168 126 174 215 057 175 523 178 984 182 370 184 072 193 177

Skatteinntekter - endring i % -1,2               8,5                  -1,6               70,4             -18,38           1,97               1,89               0,93               4,95             

Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) -                -                -                  -                -               4 275            4 275            4 275            4 275            4 275          

Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) 229 188        239 437        249 479         255 194        301 487      294 300        299 600        304 700        305 600        314 200      

PROGNOSE
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satsinger innenfor arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og det 

åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten i 2018. 

Utfordringer for Frøya Kommune 
Gjeldssituasjonen 

 
(Lånegjeldsutviklingen for Frøya kommune) 

Over vises kommunes utvikling av lånegjelden for Frøya kommune. Den er inkludert 

selvkostområdene.  

I tabellen under vises andelen gjeld for 2015 og 2016 fordelt på de forskjellige områdene. 

 
 

Frøya kommune brukte ca. 10% av driftsinntektene på renter og avdrag i 2016. Kommunen har en 

viss rentesikring i form av at noen lån er etter fastrente som er høyere enn dagens flytende rente, og 

er veldig utsatt hvis renten skulle stige. På den andre side, er det ikke noe som tyder på at det vil bli 

en snarlig endring på rentenivået i Norge. Frøya Kommune som organisasjon bør ha et bevist forhold 

til hvor mye gjeld som er forsvarlig, da kommunen har en svært høy gjeldsgrad i forhold til 

driftsinntektene. 

Det er i dag liten risiko i å hente inn kapital, kommunen har både kommunalbanken og andre 

låneinstitusjoner som er villig til å låne penger til kommunene. Det er også «billig» i dag å ha gjeld, 

kostnadene ut over avdragene er liten. Det er også slik at det er mest gunstig å betale ned gjeld i slike 

tider. 

Lånerenten for kommunene ligger i dag på under 2%. Det vil være mulig å få betingelser helt ned i 

1,65-1,8%, avhengig av størrelse og nedbetalingstid. Renten i Norge vil nok ligge lavt det nærmeste 

året. Prognoser tilsier at den også vil ligge lavt fremover.  

Norge er et råvareland, der eksport av i hovedsak olje og fisk er hovednæringene. Skulle f.eks. 

oljeprisen skyte i været, vil dette selvfølgelig få følger, og kommunen vil se en større endring på 

rentene enn hvis situasjonen blir slik den er i dag. Skulle det bli negative endring i markedet for fisk, 

både oppdrett og villfanget, vil dette får store følger for Frøya kommune. Frøya kommune er 

særdeles sårbar ovenfor svingninger på markedet etter laks. Det er derfor nødvendig for Frøya 

Lånegjelda har utviklet seg slik de siste 7 år (hele tusen).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lånegjeld pr. 01.01. 269 701          311 714        363 229      462 560       597 085       700 098 791 457

Avdrag i året -14 455           -15 702        -18 120       -22 277        -26 013       -27 766 -30 964

Nye låneopptak i året 56 468            67 217         117 451      156 803       129 026       119 125 15 500

Lånegjeld pr. 27.10.16 311 714          363 229        462 560      597 085       700 098       791 457 775 993

Herav videreutlån -10 899           -23 662        -20 000       -44 872        -66 561       -77 689 -87 944

Netto lånegjeld 300 815          339 567        442 560      552 213       633 537       713 768 688 049

Nto gjeld i % av driftsinnt. 100                 109              129             140             165             177 158

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2016 31.12.2015

Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune 110 803,00 97 472

Lån til kirkelige formål 6 069,00 4 710

Startlån 87 944,00 77 689

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 571 177,00 611 586

Kommunens totale langsiktige gjeld: 775 993,00 791 457
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kommune å ha så store reserver (disposisjonsfondet og aksjer/fond) at den kan utføre pålagte 

tjenester, og samtidig tar høyde for disse svingningene i markedet. 

Frøya kommune brukte ca. 10% av driftsinntektene på renter og avdrag i 2016. Kommunen har en 

viss rentesikring i form av at noen lån er etter fastrente som er høyere enn dagens flytende rente. 

Frøya Kommune som organisasjon bør ha et bevist forhold til hvor mye gjeld som er forsvarlig, da 

kommunen har en svært høy gjeldsgrad i forhold til driftsinntektene. 

Rådmannen vil vurdere å foreslå handlingsregler for gjeldsgraden og andre handlingsregler sett i lys 

av gjeld og formue. 

Oppvekst 

 
(tabell over barnetallene for skole 2015 – 2022) 

2017-2018 vil være «hvileår» med en liten nedgang på barnetall, men forventer en stigning igjen 

etter det. Frøya kommune er en vekstkommune som særlig får merke dette innen skole og 

barnehagesektoren. Rådmannen føler at kommunen er konstant i etterkant på å tilby gode tjenester 

til kommunens innbyggere. Utfordringene i økonomien og økonomiens utforming er at den ser 

bestandig tilbake når midler skal tildeles, og det vil alltid være et gap i vekstår pga dette.  

Frøya kommune ser at det spesielt er noen store utfordringer i oppvekstsektoren fremover. 

Sentraliseringsprosesser skjer også lokalt, og rådmannen ser at det er urbanisering på områdene i 

strekningen Nesset – Flatval. Dette øker presset mot skolene og barnehagene i disse områdene. 

Rådmannen har lagt frem forslag om hvordan dette skal håndteres i skole og barnehagebruksplanen. 

Rådmannen beskriver her hvilke saker og utredninger som trenger å være på plass for å møte 

utfordringene innen oppvekst i årene fremover.  

Helse og omsorg 
«Morgendagens omsorg» er en stor satsning for Frøya Kommune, både innholdsmessig og 

kostnadsmessig, og rådmannen vet ikke totalkostnaden pr dags dato. Rådmannen planlegger å legge 

om tjenestene fra institusjon til heldøgns omsorgsboliger. Frøya kommune vil derfor bygge nye og 

tidsriktige boliger til flere brukergrupper og bygge et nytt helsehus. Rådmannen har fått et overslag 

fra Rambøll i forbindelse med utredningen av tomtevalg at vedtatte utbygning vil koste ca. 300 

millioner kr. Av dette dekkes noe av statlige midler. Tjenestene skal også jobbe annerledes, med mer 

fokus på hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, enn med tradisjonell pleie. Sentralisering og 

samlokalisering av helse og omsorgstjenestene vil ha positive innflytelse på drift «i andre enden» 

men dette er det svært vanskelig å tallfeste pr i dag. Å bygge opp gode tilbud til utsatte barn og unge, 

samt til gruppen rus/psykisk helse vil også være prioriterte oppgaver for tjenestene neste år. 

Oppbygging av familiens hus herunder satsing på friskliv og trening vil gi kommunen verktøy som kan 

hjelpe befolkningen til å møte utfordringene i fremtiden,- fra behandling til egenmestring. 

Rekruttering, heltidskultur og sykefraværsjobbingen vil få fortsatt oppmerksomhet i året som 

kommer.  

Sistranda Nordskag Dyrøy Nabeita Mausund Sørburøy Tot

2015/16 36 100 25 7

2016/17 319 37 20 111 25 7 519

2017/18 302 43 28 118 22 6 519

2018/19 307 43 30 118 22 5 525

2019/20 311 42 37 119 21 5 535

2020/21 322 41 37 129 18 4 551

2021/22 343 39 39 126 15 4 566
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Teknisk, Kultur og Næring 
Teknisk sine utfordringer i 2017 vil knytte seg i stor grad til å drive mange prosjekter innen VA-

området, samt flere andre store byggeprosjekter som «Morgendagens omsorg» og prosjekter innen 

oppvekst. Det har vært økende oppdragsmengde innenfor saksbehandling for byggesaker, 

dispensasjonssaker og planarbeid generelt. For å møte økt vekst i næringslivet på Frøya er det satt i 

gang et arbeid med utvikling av nytt næringsareal, ressurskrevende prosesser med langt 

tidsperspektiv. For 2017 og de kommende år vil det være en utfordring å møte den stadige veksten i 

bygg og anleggssektoren, samtidig som andre store aktører utvider og har endrede krav til teknisk 

infrastruktur. Utfordringene i VA-området fortsetter, med opprydding i gamle anlegg, samt utbygging 

av nye ledninger og nett. Rensing av avløpsvann, sanering av spredte avløp og større kapasitet på 

rent vann vil være sentrale punkter. For bygningsmassen vil det være viktig å redusere etterslep på 

vedlikehold og det skal være stor fokus på å velge riktige løsninger for framtidige tekniske anlegg for 

bygg.  

Av påvirkninger utenfra som er med på å sette dagsorden for deler av aktiviteten er blant annet 

vannforskriften som setter fokus på vannkvalitet i hele kjeden.   

Enøk vil være et sentralt tema både i 2017 og i årene fremover, da rådmannen ser at dagens høye 

energiforbruk gir lite forutsigbarhet med tanke på driftsbudsjettene. 

Virksomhetsleder for kultur og næring har det siste året blitt effektivisert med at virksomhetsleder 

også er leder virksomheten strategi og utvikling. Viktige prosjekter som Sistien og sikringen av 

Stabben Fort vil være viktige oppgaver for Kultur og Næring i 2018. I tillegg vil viktig oppgaver for 

kultur og næring i 2018 og i planperioden bli å følge opp handlingsplan for museum og kulturvern. 

Det må utarbeides planer, rutiner, kartlegge tilstand og foreta utbedringer. Handlingsplanen viser 

tiltak og tidsfrister, som en arbeider etter.  

 

Administrasjonen 
En stor oppgave for rådmannen i 2018 vil være å organisere og drive prosjektet Morgendagens 

omsorg videre. Tomtevalget forventes vedtatt i løpet av juni, og rådmannen kan da begynne å jobbe 

videre med anskaffelse av grunn, detaljprosjektering av byggene, skaffe arkitekt og utarbeide 

planskisser. 

Rådmannen jobber også aktivt med effektivisering, har bl.a. vært aktiv i bruk av Webutvikler, slik at 

gevinstene med å ha slik kompetanse innad i kommunen har et positivt utslag 

Etter innspill fra kommunerevisor har rådmannen brukt av dispensasjonsfondet til IKT. Dette er helt 

nødvendig for å ta opp eventuelle uforutsette hendelser innen kommunens IKT struktur. Samfunnet 

blir mer og mer digitalisert, og kommunen trenger å være godt rustet innen dette feltet skal 

kommunen henge med i samfunnets utvikling og tilby tidsriktige tjenester til våre innbyggere. 

Konklusjon 
Det viktigste i dette dokumentet er at Norge går bedre, Frøya kommune kan forvente høy 

skatteinngang i året og årene som kommer, men på grunn av den store satsningen innen helse og 

gjeldssituasjonen for kommunen kan ikke virksomhetene forvente store endringer i budsjettene for 

økonomiplanperioden. 
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Timeplan for budsjettarbeidet 
 

Dato 2017 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

30.05 Orientering om budsjettprosessen 2018 Formannskapet Thomas / 
Svanhild 

31.05 Bestiller investeringsønsker – Informasjon 
og bestilling til virksomhetslederne om 
endring av budsjettprosessen 
Bestilling av investeringsønsker – Frist 
02.07.17 
 

Virksomhetslederne Thomas 

15.06 Gebyr og betalingssatser Formannskapet Thomas / 
Arthur 

15.06 Gebyr og betalingssatser legges ut på 
høring 

 Arthur 

15.06 Orientering om budsjettprosessen 2018 – 
Budsjettrundskriv 

Formannskapet Thomas / 
Svanhild 

15.06 Budsjettrundskriv sendes 
virksomhetslederne 

Rådmann – 
virksomhetene 

Thomas 

16.06 Budsjettgjennomgang virksomhetslederne 
– lønnsark (endringer i årsverk - > skal 
kommenteres og forklares) 
– Verbal del til budsjettet 
 
Bestiller verbal del – Frist 13.08 
Frist for at lønnsark i ARENA er oppdatert: 
Frist 13.08 
 
Mona er postkasse – Sender til respektive 
kommunalsjefer for kvalitetssikring 

Lederforum 
Rådmann – 
virksomhetene 

 
 
 
 
 
Alle i RM 

10.07 Gjennomgang av investeringsønsker Rådsmøtet Alle i RM 

21.08 Kvalitetssikring av Verbal del – Driftstiltak Rådsmøtet Alle i RM 

29.08 Gebyr og betalingssatser Kommunestyret Thomas / 
Arthur 

22.08 
29.08 
 

Orientering om 
budsjettprosessen/Orientering fra 
Rådmannen om prioriteringer og 
utfordringer  
 
Investeringsbudsjettet  

Formannskap 
Kommunestyret 

Svanhild / 
Thomas 

06.09 Gjennomgang og drøfting av 
virksomhetens forslag til driftsbudsjett 
Gjennomgang av investeringsvedtak 

Lederforum Alle i RM 

Uke 35 – 
Uke 40 

Administrativt og politisk arbeidsmøter  
 

Formannskap  
HFD 
HFF 
Virksomhetslederne 

Svanhild / 
Thomas 

Medio 
oktober 

Statsbudsjettet 2018 legges frem Finansdepartementet / 
Trondheim - 
Fylkesmann  

Berit / 
Svanhild / 
Thomas 
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17.10  Rådmannen legger frem hovedinnholdet i 
statsbudsjettet og konsekvenser / 
virkninger for vår kommune 
Orientering om status vedrørende 
budsjettarbeidet med innarbeidelse av 
inntektsvirkning 

Formannskapet Svanhild / 
Thomas 

06.11 Sende ut papirer og forslag til politikerne  Siv Tove 

14-15.11 Rådmannen legger frem budsjett, 
økonomiplan og handlingsprogram. 
Formannskapet behandler rådmannens 
forslag og utarbeider sitt forslag til 
kommunestyret 

Formannskapet Svanhild / 
Thomas 

16.11 Høring budsjett 2017 og økonomiplan 
2017-2020 (Uke 47-48) 

Administrasjonen  

14.12 Kommunestyret behandler budsjettet for 
2017 og økonomi og 
handlingsprogrammet 

Kommunestyret Svanhild 

    

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 17/1563    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapport for 1.terital 2017 tas til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport, 1.tertial 2017 

Avkastningsrapport Grieg Investor 

 

 

Saksopplysninger:   

Tertialrapporten for 1.termin 2017 viser et positivt resultat på 5,5 millioner kroner i forhold til 

budsjettet. 

 

Sykefraværet for 1.tertial 2017 er på 9,4% for Frøya kommune. 

 

Vurdering: 

Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 

2017, og bedt dem kommentere vesentlige avvik i sine regnskap. 

 

Totalt har Frøya kommune et stort mindreforbruk på 5,5 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette 

skyldes i hovedsak litt større skatteinngang enn forventet på 3,8 millioner og merinntekt på 

rammeområdet rådmann som tidlig innsats som pr 1.terial ikke er fordelt på virksomhetene. 

 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er 

rammeområdet rådmann og helse innenfor sine rammer.  Teknisk, oppvekst og kultur og 

næring har et merforbruk på rammenivået. 
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I nnledning
Denne tertialrapporten er utarbeidet på tradisjonell metode. Foredraget fra Bjørn Brox i
kommunestyret 01.06.17 ga mange innspill på hv a slike styringsdokumenter kan inneholde .
Rådmannen rekker ikke å gjøre noen strukturelle endringer i denne retning for rapporteringen for
1.tertial 2017, og legger derfor frem tertialrapporten på vanlig måte. Rådmannen vil starte en
prosess på om Frøya kommune skal legge om hvordan innholdet i tertialrapportene og andre
styringsdokumenter skal utarbeides for kommunen frem mot budsjettbehandlingen for 2018 .

Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forve nter å holde budsjettet i 201 7 , og
bedt dem kommentere vesentlige avvik i sine regnskap.

Totalt har Frøya kommune et mi n dreforbruk på 5 , 5 millioner i h.h.t. budsjettet . Dette skyldes i
hovedsak litt større skatteinngang enn forventet på 3,8 millioner og merinntekt på rammeområdet
rådmann som tidlig innsats som pr 1.terial ikke er fordelt på virksomhetene.

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men ko rt nevnt så er rammeområdet
rådmann og helse innenfor sine rammer . Teknisk, oppvekst og kultur og næring har et merforbruk
på rammenivået. Forklarer disse under hver ramme.

I neste tertial vill lønnsoppgjøret, både det sentrale oppgjøret og det lokale vær e kjent. Rådmannen
har satt av 3 millioner for dette i 2017, og det forventes ikke et stort avvik i h.h.t. dette.

Prognosene på skatteinngangen for 2017 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke et like godt
skatteår som i 2016, men prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få mer skatteinngang enn
det budsjettet har som forutsetning.
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Virksomhetene
Rammeområde r ådmann

Rammeområdet går samlet med et positivt avvik på 2,4 millioner kr. For rådmannen skyldes dette
hovedsakelig merinntekter, som skal fordeles til oppvekst (se under kommentarene for oppvekst).

For servicesenteret er det u tfordringer rundt budsjettet samlet sett for IKT og avtaler som koster mer
enn budsjettert . Rådmannen vil følge med på dette.

For strategi og utvikling skyldes det positive avviket i hovedsak merinntekter, bl.a. sykelønn hvor det
ikke er benyttet vikar.

Rammeområde o ppvekst

Regnskapet for 1. tertial viser at oppvekst følger budsjettrammen. Avviket på kr 867 631 skyldes
manglende refunderte utgifter knyttet til sykefravær, samt at statlige styrkningsmidler ennå ikke er
blitt fordelt. Rammeområdet har følgende midler som skal fordeles til enhetene:

1. Tiltak for å styrk e den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i barnehage
(2017) kr 266 538, - Fordeles etter antall minoritetsspråklige barn.

2. Tiltak knyttet til skolestart for seksåringer. Tilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til
nødvendige inves teringer i skolebygg, inventar og utstyr mm. kr 94 962, -

3. Tiltak for økt lærerinnsats for 1. – 4. trinn kr 1 100 408, - . Økt lærertetthet – for våren 2017
fordeles kr 500 000 i forhold til elevtall.

4. Tiltak vedr. videreutdanning som refunderer frikj øp kr 162 500, - (Sistranda skole kr 112 500, -
og Nabeita Oppvekstsenter kr 50 000, - )

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK
1000 Sum Folkevalgte 1 547 441 0 1 547 441 1 293 612 253 829
1100 Sum rådmannen 10 765 472 -40 000 10 725 472 8 986 938 1 738 534
1101 Økonomi 1 875 331 0 1 875 331 1 836 541 38 790
1103 Sum servicesenteret 4 661 045 0 4 661 045 4 488 408 172 636
1120 Strategi og utvikling 1 827 757 0 1 827 757 1 559 957 267 800

Sum ramme rådmann 20 677 046 -40 000 20 637 046 18 165 456 2 471 589

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK
2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 660 258 0 1 660 258 1 860 403 -200 145
2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 667 009 0 1 667 009 1 672 005 -4 996
2300 Nabeita skole 5 041 393 0 5 041 393 5 628 799 -587 407
2400 Nordskag oppvekstssenter 3 500 903 0 3 500 903 3 063 489 437 414
2500 Sistranda skole 9 759 189 0 9 759 189 10 315 800 -556 610
2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 714 451 0 714 451 721 310 -6 858
2800 Nesset barnehage 2 407 468 0 2 407 468 2 224 756 182 712
2900 Musikk- og kulturskole 1 439 489 0 1 439 489 1 571 230 -131 741

Sum ramme oppvekst 26 190 160 0 26 190 160 27 057 792 -867 631
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Rammeområde h else

Rammeområdet Helse har totalt et mindrefor bruk.

For familie og helse handler merforbruket i hovedsak om situasjonen i f orhold til legemange l og
utgi f te r til vikarbyrå. I tillegg har barneverntjenesten utgifter i f or h old t il barn i institusjon. Detter
barnet er nå på vei i et rimeligere omsorgstiltak så utgiften vil ikke vedvare

For N AV er det et stort mindreforbruk. Dette skyldes at midler avs att fra 2016 til flyktningene vises
som merinntekt på dette tidspunktet i året , det vil si at inntektene ikke er periodisert, og dette vil
flate ut gjennom året. NAV melder i midlertidig om at de har mange brukere som sliter økonomisk.
Dette er enslige for sørgere, ungdom som sliter psykisk og arbeidsledige som står langt fra arbeid og
som ikke har rett til annen ytelse. Selv pensjonister og uføre må i gitte situasjoner søke supplerende
sosial stønad. De har etterhvert flere på frivillig og tvungen forvaltni ng fordi de ikke greier å holde
sine privatbudsjetter. Mye forbruksgjeld. Boutgiftene er meget høye på Frøya og enkelte enslige
forsørgere er oppe i kr. 12500, - / mnd. i husleie. I tillegg kommer utgifter til bil som de fleste på Frøya
er avhengig av.

PLO ha r som mål å holde budsjett i 2017, med ca. 350 000 i pluss etter 1. tertial er det et godt
utgangspunkt. I og med at det fortsatt er underbudsjettert på en del driftsposter er å redusere
bruken av vikarbyrå, samt holde sykefraværet ned gode tiltak for å re dusere kostnadene.

For BAM viser r esultatet positive tall, men rådmannen ser utfordringe r for 2017 som er rapportert
tidligere i forbindelse med oppstart av avlastningsenheten for barn/unge og Heia. Rådmannen skal
følge med dette.

Rammeområde k ultur og n ær ing

Kultur og Næring , a vviket skyldes tapt/liten inntekt Frøyahallene , kino og arrangement , m erker bl.a.
ko nkurransen andre virksomheter . 2.halvår gir erfaringsmessig bedre resultater.

Rammeområde t eknisk

Virksomheten teknisk har totalt sett et lite avvik i hht. budsjettet. Ser i midlertidig fortsat t
utfordringer med bl.a. energi.

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK
3100 Sum Famile og Helse 9 360 289 0 9 360 289 10 673 248 -1 312 959
3300 Sum NAV 2 114 263 0 2 114 263 346 443 1 767 819
3400 Sum PLO 21 632 499 0 21 632 499 21 276 838 355 661
3500 Sum BAM 7 737 762 0 7 737 762 7 421 297 316 463

Sum Helse og Omsorg 40 844 813 0 40 844 813 39 717 826 1 126 984

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

4100 Sum Kultur og Næring 1 895 203 0 1 895 203 2 735 413 -840 210

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK

5100 Sum Teknisk 10 609 746 0 10 609 746 10 751 659 -141 914
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I n ntekter & Finan s

Inntektene til Frøya kommune er litt høyere enn budsjettert. Skatteinngangen er 3 ,85 millioner kr
over budsjettet for 201 7 pr 1 .tertial .

Frøya kommune har et lite negativt avvik på finans pr 1 .tertial.

All e

Totalt har Frøya kommune pr 1 .tertial et mindreforbruk på 5 , 5 millioner kroner i h.h.t . budsjettet.

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK
8000 Frie inntekter. -99 295 828 0 -99 295 828 -103 146 499 3 850 671
9000 Finans 9 214 873 0 9 214 873 9 320 642 -105 770

Ansvar Budsjett 2017 Budsjettendring 2017 Budsjett inkl. endring 2017 Regnskap 2017 Avvik i NOK
ALLE 10 136 011 -40 000 10 096 011 4 602 288 5 493 723
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Investeringsbudsjettet 2017
Investeringsprosjekter Budsjett 2017 Status

551311 Kommunale bygg - investeringer 4 000 000 Egen plan presentert i Drift

551327 Kommunale kaier - investeringer
1 000 000 Utarbeides egen plan som

presenteres i Drift

551328 Trafikksikkerhetstiltak 500 000 Igangsatt i hht. planen

551342 Dyrøy oppvekstsenter - ombygging
2 000 000 Utsatt i påvente av barnehage og

skolebruksplanen

551345 Adresseprosjektet - fullføring av prosjektet

400 000 Har nå 99 % veiadresser. Kommer

med egen sak i FSK 13/6 der jeg ber

om tilleggsbevilgning for skilting,

samt de siste områdenavna.

551356 Kombinert tankvogn brann/vannverk

1 200 000 Tilbudskonkurranse ga for høy pris.

Ny tilbudskonkurranse med

reduksjon i krav er aktuelt.

551374 Utvidelse av Nordhamarvik gravplass - prosjektering

2016

400 000 Fått tilbakemelding fra

fylkeskommunen. Vil bestille

utgravinger få undersøke området

551375 Nytt høydebasseng - Bergheia
2 000 000 Ikke igangsatt. Prosjektering bestilles

i juni. Reg.plan må utarbeides.

551383 Utbedring tak Sletta kirke 416 000 Arbeidet igangsatt

551391 Flytekai Inntian 312 500 Tilbudsgrunnlag er ordnet.

551393 Digitalisering av arkiv - komplettering delingsarkiv og

planarkiv

800 000 Under arbeid

551400 Bygging av kommunale utleieboliger 5 000 000 Under arbeid

551404 Innkjøp elev PCer 500 000 Anskaffet

Ny flishugger 100 000 Anskaffet

551317 Infrastruktur sentrumsområder
5 000 000 Satt på vent til tomtevalget for MO er

avgjort

551343 Hålahauan boligfelt 1 000 000 Ingen aktivitet
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551364 Vannledning Sistranda - Nordskaget 7 000 000 Prosjektet er godt i gang.

551376 Nytt høydebasseng Bremnestuva

10 000 000 Prosjektering er igangsatt. Avventer

svar fra Salmar vedr. anleggsbidrag

for ett 2. høydebasseng.

551378 Universell utforming Hallaren kirke 150 000 Arbeidet er igangsatt

551430 Morgendagens omsorg - erverv av areal 6 000 000 Avventer tomtevalg MO

551431 Gjetøy bru 1 250 000 Tilbudskonkurranse er foretatt.

551434 Varmesentral Mausund skole
2 000 000 Ikke igangsatt. Arvid starter prosess

med tilbudsbeskrivelse og utlysning

551435 Søppelpresser - Sistranda sentrum og Frøya sykehjem
417 500 Tilbudsbeskrivelse under arbeid,

legges på Doffin

551437 Digitalisering av reklame i idrettshallene 600 000 Innhenter tilbud

551438 Strømsøyler Sætervågen og Sistranda 437 500 Anskaffet.

551439 Hovedplan vann
1 000 000 Anbudsprosessen iverksettes før

sommerferien.

551440 Utbygging vannledningsnett Frøya 1 500 000 Løpende småprosjekter

551444 Utvidelse Kirkdalsvatnet - del 2 5 000 000 Arbeidet er igangsatt.

551445 Avløpsrenseanlegg Sistranda
5 000 000 Anbudsprosess starter før

sommerferien.

551447 Avløpsanlegg Grindfara boligfelt
900 000 Kanskje oppstart i høst. Avhengig av

privat igangsetting.

551456 Sanering av avløpsanlegg Nordskaget og nytt

avløpsanlegg

3 500 000 Forberedende arbeider igangsatt.

551458 Saneringsplan spredt avløp 1 000 000 Anbudsprosess iverksettes i juni.

551463 Sikring og oppgradering av Stabben Fort 500 000 Arbeidet er igangsatt

551464 Sistien
800 000 Prosjektering påbegynt , anbud

innhentet

551465 Støyhemmende plater og skjerminger - Nesset

barnehage

100 000 Dette styre s fra barnehagen selv

551466 Kommunalt Hjelpemiddellager 100 000 Igangsatt
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551467 Asfaltering uteplass Nabeita oppvekstsenter
250 000 Tas sammen annen asfaltering i

sommer

Kommentarer til investeringsbudsjettet:
Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som ble vedtatt i budsjettet for 201 7 . De fleste
prosjekter er startet opp, noen er pr 1 .terital på prosjekteringsstadiet og vil derfor ikke ha noe
forbruk pr d.d. R åd mannen vil komme tilbake til en mer utfyllende oversikt over investeringene for
2.terital, da bl.a. prosjektlederen på Teknisk vil være ansatt.
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Finans
I hht. finansreglement et skal Rådmannen skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status
for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den
generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved
vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:

• Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer
ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret

• Det har oppstått avvik mell om krav og rammer i finansreglementet og faktisk
forvaltning

Rådmannen ser ikke at det er avvik på disse punktene pr. 1.tertial 2017.

Likviditet
I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:

• Sammensetting av aktiva

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoe ksponeringen

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

• Markedsrenter og egne rentebetingelser

Likviditet

30.04.2017

I Omløpsmidler 309 402 720
kortsiktig gjeld -70 774 474

Arbeidskapital 238 628 246
Premieavvik m/AGA -557 436
Ubrukte lånemidler -37 120 646

Korrigert arbeidskapital 200 950 164

II Kasse, bank 125 719 099
Aksjer, andeler 136 239 325

Netto innskudd 261 958 424
Herav
Fond -219 268 408
Ubrukte lånemidler -37 120 646

Grunnlikviditet 5 569 370
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Lånegjeld
I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler skal følgende fremgå:

• Sammensetting og løpetid for passiva

• Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva

• Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

• Markedsrenter og egne rentebetingelser

• Opptak av nye lån og refinansieringer av eks isterende lån

Låneopptaket for investeringsbudsjettet 2016 ble gjennomført i 1.tertial 2017.

Fonds
I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal
følgen de fremgå:

• Sammensetting av aktiva

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva

• Vesentlige markedsendringer

• Endringer i risikoeksponeringen

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet

• Markedsrenter og egne ren tebetingelser

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 0,9 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,0%

• Delporteføljenes relative risiko

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 3 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i
obligasjonsporteføljen 1 ,2 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %)

• Renterisiko for de rentebærende investeringene

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser

Lånegjelda har utviklet seg slik de siste 5 år (hele tusen).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.04
Lånegjeld pr. 01.01. 269 701 311 714 363 229 462 560 597 085 700 098 791 457 775 993
Avdrag i året -14 455 -15 702 -18 120 -22 277 -26 013 -27 766 -30 964 -9 815
Nye låneopptak i året 56 468 67 217 117 451 156 803 129 026 119 125 15 500 24 326
Lånegjeld pr.30.04.2017 311 714 363 229 462 560 597 085 700 098 791 457 775 993 790 504
Herav videreutlån -10 899 -23 662 -20 000 -44 872 -66 561 -77 689 -87 944 -86 091
Netto lånegjeld 300 815 339 567 442 560 552 213 633 537 713 768 688 049 704 413
Nto gjeld i % av driftsinnt. 100 109 129 140 165 177 158 162
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For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Invest or .

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene de siste 5 år (hele tusen).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Fonds pr. 01.01. 120 759 118 417 131 363 143 129 165 215 178 912 190 385 219 059
Bruk i året -16 654 -12 852 -13 793 -17 088 -24 477 -21 819 -19 346 -422
Avsetninger i året 14 312 25 798 25 559 39 174 38 174 33 292 48 019 632
Fonds pr. 30.04.2017 118 417 131 363 143 129 165 215 178 912 190 385 219 059 219 269

Beholdning
01.01. Avsetninger

Bruk av
fond i

driftsregnsk
apet

Bruk av fond
i

inv.regnskap
et

Beholdning
30.04

Disposisjonsfond 17 223 kr 172 kr 17 051 kr
Bundne driftsfond 30 873 kr 632 kr 250 kr 31 255 kr
Ubundne investeringsfond 153 582 kr 153 582 kr
Bundne investeringsfond 17 381 kr 17 381 kr
Samlede avsetninger og bruk av avsetninger 219 059 kr 632 kr 422 kr - kr 219 269 kr
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N ærvær / sykefravær
Sykefraværet er isolert for 2.tertial, dvs. månedene f.o.m. mai t.o.m. august

Frøya kommune
Virksomhet Egenme

lding 1 -
16
dager

Sykemeldi
ng 1 - 16
dag

Sykemeldi
ng 17 - 56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Per misj
oner

Nærvær

Frøya kommune 0, 8 % 1,0 % 3,2 % 4,6 % 9,4 % 1, 4 % 89,2 %
Totalt for Frøya kommune var det en nedgang i sykefraværet fra januar med 9, 7 % og til april med
9,4 %,

Rammeområdet rådmann
Virksomhet Egenme

lding 1 -
16
dager

Sykemeldi
ng 1 - 16
dag

Sykemeldi
ng 17 - 56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Økonomi
/rådmannsteam
/ lærlinger

0,2 % 0 5,7 % 10,3% 16,1 % 0,3 % 83,6 %

Strategi og
utvikling

1,5% 0 0 % 9,7% 11,2 % 1 % 87,8 %

OSK og IT 2 ,4% 0 5,6 % 3,2% 11,2% 1, 1 % 87,7%

Rammeområdet oppvekst
Virksomhet Egenme

lding 1 -
16
dager

Sykemeldi
ng 1 - 16
dag

Sykemeldi
ng 17 - 56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Oppvekst 0,7 % 0, 6 % 4,3 % 4,8 % 10 % 1,8 % 88,2 %

Rammeområdet helse
Virksomhet Egenme

lding 1 -
16
dager

Sykemeldi
ng 1 - 16
dag

Sykemeldi
ng 17 - 56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Helse 1,9 % 1,2% 2,3% 4,5% 9,8% 1,7% 88,5%

Rammeområdet Kultur og Næring
Virksomhet Egenme

lding 1 -
16
dager

Sykemeldi
ng 1 - 16
dag

Sykemeldi
ng 17 - 56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Kultur og Næring 0 0 0 10, 7 % 10,7% 0 89,3%



Tertialrapport 2.tertial 2016side 13

Kultur og næring har få ansatte. Så når det kommer et par sykemeldinger så blir fraværsprosenten
høy

Rammeområdet Teknisk
Virksomhet Egenme

lding 1 -
16
dager

Sykemeldi
ng 1 - 16
dag

Sykemeldi
ng 17 - 56
dag

Sykem
elding
56 dag

Totalt Permisj
oner

Nærvær

Teknisk 0, 1 % 2,0% 1,6% 5,9% 9,7% 1,3 % 89%

Kommunens målsetting:
Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle
muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb. Konkrete mål for Frøya kommune er at sykefraværet skal
ned til 5,6 % pr. 31.12.18

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som
arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i for bindelse med fravær.

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det
overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for
å kartlegge evt. behov for bistand. He r kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav
arbeidslivssenter.

Økonomisjef

Thomas Sandvik
02 . 06 .201 7



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2016 - 30.04.2017



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 0.72 0.55 0.17 2.36 1.86 0.50 972 472 3 135 918 136 239 325 100.0 100 -

Aksjer 1.57 1.17 0.41 5.43 5.57 -0.14 571 877 1 900 369 36 902 637 27.1 25 5-35 OK
Norske Aksjer 2.11 1.43 0.68 1.27 2.02 -0.75 279 349 169 689 13 527 328 36.7 35 20-50 OK
Globale Aksjer 1.27 1.03 0.24 8.00 7.45 0.54 292 528 1 730 680 23 375 309 63.3 65 50-80 OK

Obligasjoner 0.40 0.35 0.06 1.26 0.64 0.62 400 593 1 235 544 99 334 782 72.9 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.14 -0.03 0.17 1.52 0.59 0.93 54 734 594 234 39 790 225 40.1 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 0.58 0.60 -0.01 1.09 0.67 0.42 345 860 641 310 59 544 557 59.9 60 45-75 OK

Kontanter 1 5 1 906 0.0 0 OK
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 1.57 1.17 0.41 5.43 5.57 -0.14 36 902 637 27.1

Norske Aksjer 2.11 1.43 0.68 1.27 2.02 -0.75 13 527 328 36.7 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 2 08.12.2015 1.60 1.99 -0.39 -1.76 2.70 -4.46 4 040 053 29.9 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 2 21.02.2007 3.44 1.99 1.45 3.41 2.70 0.70 4 329 546 32.0 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 2 08.12.2015 1.41 1.43 -0.02 1.96 2.02 -0.05 5 157 729 38.1 OSEBX

Globale Aksjer 1.27 1.03 0.24 8.00 7.45 0.54 23 375 309 63.3 MSCI AC World
ACM Global Core Equity RX 2 08.12.2015 1.91 1.03 0.88 9.18 7.45 1.72 3 457 182 14.8 MSCI AC World
Delphi Global 2 23.03.2012 2.29 0.95 1.34 8.13 6.84 1.30 3 477 522 14.9 MSCI World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 2 12.03.2010 1.21 1.15 0.06 6.57 6.65 -0.07 3 268 326 14.0 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 2 03.12.2015 1.34 1.03 0.31 7.90 7.45 0.45 3 459 640 14.8 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 2 12.10.2010 0.25 0.95 -0.70 5.55 6.84 -1.28 6 329 364 27.1 MSCI World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 2 17.11.2014 1.49 1.66 -0.16 13.05 12.71 0.35 3 383 274 14.5 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  1.3% (-0.7%)

Globale Aksjer:  8.0% (0.5%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 0.40 0.35 0.06 1.26 0.64 0.62 99 334 782 72.9

Norske Obligasjoner 0.14 -0.03 0.17 1.52 0.59 0.93 39 790 225 40.1 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 2 08.12.2015 0.13 -0.03 0.16 1.37 0.59 0.78 10 395 231 26.1 ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst 2 12.10.2010 0.11 -0.03 0.15 1.50 0.59 0.92 13 719 095 34.5 ST4X
DnB Obligasjon (III) 2 03.12.2015 0.17 -0.03 0.20 1.62 0.59 1.04 15 675 898 39.4 ST4X

Globale Obligasjoner 0.58 0.60 -0.01 1.09 0.67 0.42 59 544 557 59.9 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 2 28.09.2007 0.81 0.90 -0.09 1.62 2.05 -0.42 24 258 482 40.7 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 2 08.12.2015 0.24 0.16 0.09 0.71 0.47 0.24 15 374 863 25.8 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 2 22.12.2009 0.58 0.60 -0.02 0.73 0.67 0.06 19 911 212 33.4 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  1.5% (0.9%)

Globale Obligasjoner:  1.1% (0.4%)
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Kontanter Avkastning siste mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 1 905 0 1 1 902 0 5 1 906 0.0

Påløpt rente 0 1 0 0 1 0 1 NOK 1.00 1 0.1
Transaksjonskonto 1 905 -1 1 1 902 -1 5 1 905 NOK 1.00 1 905 99.9
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: 000  

Arkivsaksnr.: 17/1583    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RESSURS - OG ØKONOMISK OVERSIKT FOR RAMMEOMRÅDE OPPVEKST - 

VÅR 2017  

 

Forslag til vedtak: 
 

Kommunestyret tar vedlagte orientering om ressursbehov og økonomisk oversikt for 

rammeområdet oppvekst til orientering. 

 

 

Vedlegg: 2 
1. Notat   2. Sammenstilling 

 

Saksopplysninger:   

 
I forbindelse med budsjettvedtaket for 2017- 15. des16, bes rådmann vurdere behovet om rammene for 

oppvekstsektoren er tilstrekkelige for skoleåret 2017/2018 og rapportere dette til kommunestyret inne 

30.05.2017.  

 

Dette er et tilsvar på denne bestillingen. Rådmann beklager at rapporten kommer en måned forsinket.  

 

Som grunnlag for denne vurderingen er driften per 1. tertial og budsjettet for 2017 for rammeområdet 

lagt til grunn. Rammeområdet har et budsjett for 2017 på 71,8 millioner kr. Sektoren omfatter 

grunnskole med SFO, barnehage og kulturskolen.  

 

Vurdering: 

 
Rådmann ser det som nødvendig med en fortsatt stram ressursstyring av rammeområdet. Aktiviteten 1. 

tertial speiler aktiviteten som startet 1. august 2016. Rådmann er bekymret for det høye sykefraværet 

på noen av enhetene (ref. vedlegg) Det vil være nødvendig å samarbeide med de enkelte 

virksomhetslederne for å finne årsaken, og iverksette tiltak for å redusere sykefraværet.  

 

Skoleåret 2017/2018 planlegges og gjennomføres innenfor de rammer som er gitt av 

kommunestyret. 

 

Det er ikke behov for innstramminger, men noen virksomheter har et vesentlig mindreforbruk, mens 

andre har et merforbruk. Rådmann vil i budsjettprosessen 2018 vurdere om det er nødvendig å gjøre en 

omfordeling av ressurser mellom virksomhetene. 

 



 

Notat  
 

Til: 

 Medlemmer i Hovedutvalg drift 

 

Fra: Roger  Antonsen, kommunalsjef oppvekst 
 

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 

17/1583 000 Sistranda 02.06.2017 

 

RESSURS - OG ØKONOMISK OVERSIKT FOR RAMMEOMRÅDE OPPVEKST - 

VÅR 2017  

Status ressurser per 1. tertial og vurdering om rammene for oppvekstsektoren er 

tilstrekkelige for skoleåret 2017/2018.  

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2017, 15. des16, bes Rådmann vurdere behovet om 

rammene for oppvekstsektoren er tilstrekkelige for skoleåret 2017/2018 og rapportere dette til 

kommunestyret inne 30.05.2017. 

Som grunnlag for denne vurderingen er driften per 1. tertial og budsjettet for 2017 for 

rammeområdet lagt til grunn. 

Rammeområdet har et budsjett for 2017 på 71,8 millioner kr. Sektoren omfatter grunnskole 

med SFO, barnehage og kulturskolen.  

Regnskapet for 1. tertial viser at RO II følger budsjettrammen. Avviket på kr 867 631 skyldes 

manglende refunderte utgifter knyttet til sykefravær, samt at statlige styrkningsmidler ennå 

ikke er blitt fordelt. Rammeområdet har følgende midler som skal fordeles til enhetene: 

1. Tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i 

barnehage (2017) kr 266 538,-  Fordeles etter antall minoritetsspråklige barn. 

2. Tiltak knyttet til skolestart for seksåringer.  Tilskuddet skal dekke kommunenes 

utgifter til nødvendige investeringer i skolebygg, inventar og utstyr mm. kr 94 962,-    

3. Tiltak for økt lærerinnsats for 1. – 4. trinn kr 1 100 408,-. Økt lærertetthet – for våren 

2017 fordeles kr 500 000 i forhold til elevtall.  

4. Tiltak vedr. videreutdanning som refunderer frikjøp kr 162 500,- (Sistranda skole kr 

112 500,- og Nabeita Oppvekstsenter kr 50 000,-) 

 

Til sammen er det kr 1 624 408,- som skal fordeles. Samlet budsjett for rammeområdet blir, 

inkludert statlige styrkningsmidler for 2017, på ca. 73,5 millioner.  

 



 

Tab 1: budsjett og regnskap per 1. tertial 2017 for rammeområdet: 

  Budsjett 1.tertial 
(KR) 

Regnskap 1.tertial 
(KR) 

Avvik 
(KR) 

Dyrøy oppvekstsenter 1 660 258 1 860 403 -200 145 

Mausund 

skole/SFO/barnehage 

1 667 009 1 672 005 - 4 869 

Nabeita skole 5 041 393 5 628 799 -587 407 

Nordskag oppvekstsenter 3 500 903 3 063 489 437 414 

Sistranda skole 9 759 189 10 315 800 -555 610 

Sørburøy barne- og 

ungdomsskole 

714 451 721 310 -6 859 

Nesset barnehage 2 407 468 2 224 756 182 712 

Musikk- og kulturskole 1 439 489 1 571 230 -131 741 

Samlet 26 190 160 27 057 792 -867 631 

 

 

Grunnskole  

Det er 503 elever pr. 1. mai i Frøya kommune. Til sammen har Nabeita oppvekstsenter og 

Sistranda skole 416 av det totale antall elever. Det vil si at ca. 80 prosent av elevene i 

kommunen er tilknyttet disse to enhetene.  

Trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Samlet 

Dyrøy oppvekstsenter 2 5 4 6 2 4     23 

Mausund oppvekstsenter 2 1 1 2 0 5 3 1 1 4 20 

Nabeita oppvekstsenter 20 16 21 16 13 15 15    116 

Nordskaget 

oppvekstsenter 

6 4 8 5 4 5 4    36 

Sistranda skole 30 27 35 18 15 17 19 40 49 50 300 

Sørburøy skole 2 2  1   1  1 1 8 

Antall elever pr. 1. mai 62 55 69 48 34 46 42 41 51 55 503 

 

Ressursbehovene i sektoren er i stor grad forutsigbar. Det kan likevel oppstå uforutsette 

utgifter knyttet til enkeltelever med særskilte behov som ikke er mulig å forutse i 

budsjettarbeidet. Dette gjør at det kan være nødvendig med justeringer av budsjettet i løpet av 

året.  

Det har vært en økning av antall elever med særskilte behov i skoleåret 16/17. Disse elevene er 

tilknyttet Nabeita oppvekstsenter og Sistranda skole. Rådmannen vil komme tilbake til 

kommunestyret knyttet til utgiftene knyttet til budsjettbehandlingen for 2018.  

 



 

Barnehage 

Det er 160 barn i fordelt på 5 barnehager i Frøya kommune pr. 1. mai. Det er ingen avvik på 

regnskapet for 1. tertial for området.  

Barnehage Antall 

avdelinger 

Antall barn 

småbarnsavd 

Antall barn 

storbarnsavd 

Antall 

barnehagebarn 

Dyrøy oppvekstsenter 1 2 8 10 

Mausund oppvekstsenter 1 3 3 6 

Nabeita oppvekstsenter 4 21 36 57 

Nesset barnehage 4 18 33 51 

Nordskaget 

oppvekstsenter 

3 18 18 36 

Til sammen 13 62 98 160 

 

Kulturskolen 

Det er i dag 151 elever i kulturskolen i Frøya kommune. De er ingen vesentlige avvik i 

regnskapet for 1. tertial. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser det som nødvendig med en fortsatt stram ressursstyring av sektoren. 

Aktiviteten i 1. tertial speiler aktiviteten som startet 1. august 2016.  

Rådmannen er bekymret for det høye sykefraværet på noen av enhetene i perioden (ref 

vedlegg 1).  

Det vil være nødvendig å samarbeide med den enkelte enhetsleder for å finne årsaken til og 

iverksette tiltak for å redusere sykefraværet.  

Skoleåret 17/18 planlegges og gjennomføres innenfor de rammene som er gitt av 

kommunestyret. 

Det er ikke behov for innstramminger i sektoren, men noen enheter har et vesentlig mindre 

forbruk, mens andre har et merforbruk. Rådmannen vil i budsjettprosessen for 2018 vurdere 

om det er nødvendig å gjøre en omfordeling av ressursene mellom enhetene.  

 

 

 

 



Dyrøy 

oppvekstsenter

Mausund 

oppvekstsenter

Nabeita 

oppvekstsenter Nesset barnehage

Nordskaget 

oppvekstsenter Sistranda skole Sørburøy skole Kulturskolen SUM

SKOLE Antall elever 1 kl 2 2 20 6 30 2

Antall elever 2 kl 5 1 16 4 27 2

Antall elever 3 kl 4 1 21 8 35 0

Antall elever 4 kl 6 2 16 5 18 1

Antall elever 5 kl 2 0 13 4 15 0

Antall elever 6 kl 4 5 15 5 17 0

Antall elever 7 kl 3 15 4 19 1

Antall elever 8 kl 1 40 0

Antall elever 9 kl 1 49 1

Antall klasser 10 kl 4 50 1

Antall elever (totalt) 23 20 116 0 36 300 8 503

Antall elever SFO 1 0 45 4 56 0 106

Antall elever Kulturskolen 151 151

Antall klasser 8 trinn 1 (8.-10. sammen i en gruppe) 2 Sammenslått 7. til 10. klasse

Anall klasser 9 trinn 1 (8.-10. sammen i en gruppe) 3

Antall klasser 10 trinn 1 (8.-10. sammen i en gruppe) 3

Spesped

Antall elever med vedtak 44

Antall elever med spesielle behov 22

BARNEHAGE Antall avdelinger 1 1 4 4 3

Antall barn småbarnsavd 2 3 21 18 18

Antall barn storbarnsavd 8 3 36 33 18

Antall barnehagebarn 10 6 57 51 36 160

Spesped

Antall barn med vedtak 0 0 1 1 2

Antall barn med spesielle behov 0 0 1 1

STILLINGER (ÅV) Administrative stillinger (ÅV) 1 1 2,4 1 1,3 3,8 0,45 1

Lærere (ÅV) 4 4,07 14,4 5,7 26,8 2,25 4,7

Soaialrådgiver 1

Vernepleier 1

Barnehagelærere (ÅV) 1 4,95 0 0,15

Antall lærere knyttet til spesped (ÅV) 0,3 1,5 5,6

Antall lærere knyttet til fremedspråk (ÅV) 0,13 1,55 1

Assistenter Skole (ÅV) 0,5 3,3

Assistenter Bhg (ÅV) 0,5 8,05

Assistenter (ÅV) 3,05 9,4 9,8

SFO (ÅV) 0 1,6 2,8

Antall ansatte totalt (ÅV) 8,05 7,5 29,3 14 18,35 45,3 2,85 5,7 131,05

ØKONOMI 2017 Lønnsbudsjett (totalt) 4 706 912kr                            4 427 290kr                                    12 684 888kr                          7 597 743kr                        10 282 782kr                                   27 223 293kr                    1 779 956kr                               3 752 960kr              72 455 824kr           

Driftsbudsjettet (totalt) 324 236kr                               152 572kr                                       1 194 859kr                            581 989kr                           450 885kr                                         1 200 000kr                      282 225kr                                  315 468kr                 4 502 234kr             

Refusjoner mm (totalt) 457 820kr                               -kr                                               550 000kr                               1 488 800kr                        590 000kr                          104 471kr                                  497 220kr                 3 688 311kr             

Netto budsjett for 2017 (totalt) 4 573 328kr                            4 579 862kr                                    13 879 747kr                          6 636 110kr                        9 629 325kr                                      26 928 048kr                    1 957 710kr                               3 571 205kr              71 755 335kr           

SYKEFRAVÆR 11,1

Ressurs- og økonomisk oversikt  - rammeområde oppvekst - Frøya kommune vår 2017

Vedlegg 1

Totalt per april - alle enheter



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201605  

Arkivsaksnr.: 16/2984    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

BREMNESTUVA HØYDEBASSENG - DETALJREGULERINGSPLAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Bremnestuva Høydebasseng, som vist på plankart datert 

06.01.2017, med planbestemmelser datert 06.06.2017 og planbeskrivelse datert 06.06.2017. 

 

 

Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 06.06.17 

2. Planbestemmelser, datert 06.06.17 

3. Plankart, datert 06.01.17 

4. ROS- analyse, datert 02.02.17 

5. Skisse-/forprosjektet, høydebasseng Bremnestuva, datert 23.09.16 

6. Høringsuttalelse Fylkesmannen i Sør- Trøndelag, datert 20.03.17 

7. Høringsuttalelse Statens vegvesen, datert 15.05.17 

8. Høringsuttalelse Sør- Trøndelag Fylkeskommune, datert 03.04.17 

9. Høringsuttalelse Mattilsynet, datert 28.04.17 

10. Høringsuttalelse Eldreråd og Brukerråd, datert 10.04.17 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

1. Planbeskrivelse, datert 09.02.17 

2. Planbestemmelser, datert 06.01.17 

3. Plankart, datert 06.01.17 

 

Saksopplysninger:   

Innledning: 

On arkitekter og ingeniører AS har på vegne av tiltakshaver Frøya kommune utarbeidet 

planforslag for Bremnestuva høydebasseng. 

 

Hensikt med reguleringsplanen skal tilrettelegge for bygging av nytt høydebasseng på 

Bremnestuva. Det nye bassenget som består av to basseng med et samlet volum på 5320 m3 

skal erstattes dagens anlegg som består av to basseng med et samlet volum på 700 m3. 



Siden Bremnestuva (toppen) er en attraktiv turmål/utkikkspunkt er det også ønske om å 

tilrettelegge bedre for dette. Det planlegges derfor anlagt en liten parkeringsplass på toppen, 

samt utsetting av benker, bord etc. 

 

Område med høydebasseng og vei er i dag sikret gjennom plan, og man ønsker med fremlagte 

detaljregulering å sikre område juridisk forankring og forutsigbarhet i framtidig planlegging 

og utbygging.  

 

Vurdering: 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

Planområdet er på ca. 6,5 dekar. Området vil i all hovedsak bli regulert til byggeområde 

vannforsyningsanlegg. I tillegg inngår eksisterende adkomstvei og areal for 

utvidelse/oppgradering av veien i planområdet. 

Området er i kommuneplanens arealdel vedtatt avsatt til arealformålet LNF. Planforslaget er 

dermed ikke i tråd med overordnet plan. Planområdet inneholder i hovedsak eksiterende 

bebyggelse og infrastruktur. Det legges i hovedsak opp til få nye inngrep i planområdet, 

foruten området for høydebassenget, mulig parkeringsplass og utvidelse av vei. Det er gjort 

vurdering med tanke på konsekvensutredning, dette er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. 

 

Beskrivelse av plan: 

Bebyggelse og anlegg: 

Område på Bremnestuva er avsatt til Vannforsyningsanlegg. Det er lagt til rette for en 

utbygging på maks 10 meter gesimshøyde og hvert basseng kan ha et volum på 4000 m3. Det 

er lagt føringer for hvordan bygget skal utformes og hvilken materialbruk som skal brukes 

gjennom rapport datert 23.09.2016. «Skisse-/forprosjektet, høydebasseng Bremnestuva». 

Område rundt høydebasseng tillates inngjerdet grunnet sikkerhetshensyn. Øvrig område skal 

opparbeides slik at det kan brukes som tur- og rekreasjonsområde. Det tillates opparbeidet 

parkeringsplass i nordvestre del av område for å sikre allmenheten tilgang.  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Det er innregulert adkomstvei fra hovedvei opp til høydebasseng. Sammen med avkjørsel fra 

hovedvei så er denne tenkt oppgradert til en bredde på 5 meter, inkludert kurver og 

nødvendig areal til skjæring og fylling. Det er også tenkt anlagt møteplasser langs med vei. 

Dette vil medføre noen terrenginngrep opp gjennom veitraseen. På tomta til høydebassenget 

skal det opparbeides adkomst inn til bassenget og nødvendig oppstillings- og 

manøvreringsareal for drift av anlegget. 

 

Landbruks- natur og friluftsområder samt reindrift: 

Øvrige områder som ikke inngår under bebyggelse og anlegg eller vei er avsatt til LNF. 

Detter er for å sikre beiteinteressene i område og i minst mulig grad åpne for ny inngrep 

foruten de eksisterende i område.  

 

 

 

 

 

Virkninger av plan: 

I forbindelse med melding av planoppstart har rådmannen vurdert at planen ikke faller 

innenfor forskrift om konsekvensutredning. 



 

Planområde er i hovedsak en sikring av eksisterende forhold tilknyttet dagens eksisterende 

høydebasseng. I forbindelse med utvidelsen av Bremnestuva høyde basseng har det vært 

nødvendig og sikre område med tanke på framtidig utbygging gjennom plan.  

 

Bremnestuva ligger høyt (74 m.o.h) i forhold til øvrig topografi på Frøya. Dette vil medføre at 

nytt og større høydebasseng vil kunne være godt synlig. Nytt høydebasseng er allikevel ikke 

vurdert til å vesentlig endre dagens forhold, da det allerede er et høydebasseng og et 

telekomunikasjonsanlegg her fra før. Det skal også vektlegges bruk av materialer og farger 

som er godt tilpasset terrenget og vegetasjonen rundt. Utvides av dagens vei vil kunne 

medføre noen ytterligere inngrep. Det vil være noe økt støy og trafikk under anleggsfasen. 

 

Siden Bremnestuva (toppen) er et attraktivt turmål/utkikkspunkt, så ønsker man gjennom plan 

å tilrettelegge bedre for dette. Det planlegges derfor anlagt en liten parkeringsplass på toppen, 

samt utsetting av benker, bord for å fremme området som sosial møteplass og tilrettelegge for 

friluftsliv. 

 

 

Merknader etter andre gangshøring og offentlig ettersyn og begrenset høring: 

Offentlig myndighet og private 

høringsinnspill 

Tiltak i plan 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 

Planforslaget synes ikke å komme i konflikt 

med allmenne friluftsinteresser. 

Fylkeskommunen har nå gjennomført varslete 

befaring av planområdet. Det ble ikke 

observert automatisk fredete eller andre 

verneverdige kulturminner som planen vil 

komme i konflikt med. Sør-Trøndelag 

fylkeskommune har ikke andre merknader til 

planforslaget 

 

-Ok, ingen merknader. 

 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 

Det er positivt at det er fokusert på å ivareta 

og legge til rette for friluftslivet i området. Vi 

forutsetter at kommunen rådfører seg med 

Mattilsynet i denne saken og at deres 

retningslinjer og anbefalinger blir hensyntatt i 

arbeid med planen. Fylkesmannen fremmer 

ingen vilkår for egengodkjenning til 

reguleringsplanen 

 

-Mattilsynet har vært høringspart (se 

høringsuttalelse vedlagt) og har ingen 

merknader til planforslaget. Ellers ingen 

merknader. 

Statens vegvesen:  

Beklager sen tilbakemelding, men har ingen 

merknader.   

 

-Ok, ingen merknader. 

Mattilsynet: 

Så langt vi kan se av 

reguleringsplanforslaget, og for øvrig kjenner 

til, har tiltaket ingen vesentlig arealmessig 

betydning for områder som faller inn under 

Mattilsynets ansvarsområder. Ut fra dette har 

 

-Ok, ingen merknader. Det bemerkes at 

Mattilsynet har vært i kontakt med VA- sjef 

angående drift og planlegging av 

høydebasseng.  



Mattilsynet ingen merknader til 

reguleringsplanforslaget. 

Eldreråd og Brukerråd: 

Ingen merknader, men Eldrerådet og 

Brukerrådet vil presisere at hensynet til 

universell utforming må ivaretas når det 

gjelder uteområde for besøkende/turgåere. 

 

-Rådmannen mener at hensynet til universell 

utforming for ute- og friluftslivet i området 

er godt ivaretatt gjennom planforslaget. 

Presisert gjennom § 2.1.e.  

 

Endringer i plan: 

 § 2.1.b: Høydebasseng tillates oppført med en høyde på maks 10 meter og hvert 

basseng kan ha et volum inntil 4000 m3. 

 § 2.1.c: Materialbruk og utforming skal i hovedsak følge slik det er skissert i 

rapport datert 23.09.2016. «Skisse-/forprosjektet, høydebasseng Bremnestuva». 

Det skal vektlegges bruk av materialer og farger som er godt tilpasset terrenget, 

og vegetasjonen i område. 

 § 2.1.e: Prinsippet bak universell utforming skal legges til grunn ved tilrettelegging 

av uteområdene. 

 

Vurdering: 

Planforslaget inneholder i hovedsak eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Det vil slik 

rådmannen vurderer det ikke medføre nye store inngrep i planområdet. Konsekvenser av 

tiltaket vurderes som små i forhold til gevinsten samfunnet og næringsliv får ved sikret 

framtidig vannforsyning i kommunen. Det er gjort tiltak og vurderinger av materialer og 

farger som er godt tilpasset terrenget og vegetasjonen rundt i prosjekteringen.  

 

Det har vært viktig gjennom planarbeidet å sike allmenheten tilgang til området så langt det 

lar seg gjøre. Det er fokusert på å tilrettelegge og ivareta friluftslivet, slik at høydebassenget 

kan være et supplement for turlivet i kommunen. 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtar Frøya kommune å egengodkjenne 

detaljreguleringsplanen for Bremnestuva Høydebasseng, som vist på plankart datert 

06.01.2017, med planbestemmelser datert 06.06.2017 og planbeskrivelse datert 06.06.2017. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Planområde ligger i et område avsatt til LNF i kommeplanens areadel.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planforslag vil medføre drifts og vedlikeholdskostnader over tid. Bygging av høydebasseng vil 

være engangsinvestering. 

 

 

 

 



 

PLANBESKRIVELSE 
 

Reguleringsplan eiendommen gnr. 50 bnr. 3 m.fl. 
Bremnestuva, Frøya kommune 

 

 

 

 

PlanId: 1620201605 

Sist endret: 06.06.17 

 Vedtatt i kommunestyret: 22.06.17 
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1. Sammendrag 
Frøya kommune planlegger bygging av nytt høydebasseng på Bremnestuva. 
Dette dokumentet utgjør planbeskrivelsen for detaljreguleringen for de anleggsdeler som skal etableres 
på Bremnestuva, dvs. oppgradering av adkomstveg, parkeringsplass og høydebasseng med tilhørende 
tekniske installasjoner. I tillegg er det beskrevet hva som skal gjøres for å tilrettelegge bedre for at 
Bremnestuva (toppen) skal kunne brukes mer som turmål / utkikkspunkt for allmennheten. 
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2. Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Reguleringsplanen skal tilrettelegge for bygging av nytt høydebasseng på Bremnestuva.  
Det nye bassenget som består av to basseng med et samlet volum på 5320 m3 skal erstattes dagens 
anlegg som består av to basseng med et samlet volum på 700 m3. 
Siden Bremnestua (toppen) er en attraktiv turmål/utkikkspunkt er det også ønske om å tilrettelegge bedre 
for dette. Det planlegges derfor anlagt en liten parkeringsplass på toppen, samt utsetting av benker, bord 
etc. 
 
 

 
Tegning fra forprosjekt (Rapport Rambøll datert 23.09.16) 
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Skisse fra forprosjekt (Rapport Rambøll datert 23.09.16) 

 
 
 
 

 
Bilde av dagens anlegg 
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2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagstiller/tiltakshaver for planarbeidet er Frøya kommune. 
 
Planarbeidet utføres av On arkitekter og ingeniører AS 
Orkdalsveien 82 
7300 Orkanger 
 
Reguleringen berører følgende gårds- og bruksnummer: 
50/3 og 50/74 
 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
Ingen kjente vedtak. 
 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Det stilles ikke krav om utbyggingsavtaler da tiltakshaver/utbygger er Frøya kommune selv. 

2.5 Krav om konsekvensutredninger 
Frøya kommune har vurdert om det er krav til konsekvensutredning i forbindelse med regulering av nytt 
høydebasseng på Bremnestuva.  
Formålet med «forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven» er å  
sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelser av planer.  
Planområdet er i hovedsak allerede bebygd med eksisterende høydebasseng og infrastruktur.  
Tiltak innenfor planområde vil i størst grad dreie seg om oppgradering av eksisterende anlegg, og vil i liten 
grad ta for seg nye ubebygde områder. Tiltaket er vurdert til ikke å ha vesentlig  
innvirkning for miljø og samfunn og faller derfor ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.  
Reguleringsplanen for høydebasseng på Bremnestuva omfattes ikke av § 2 i forskriften.  
§ 2 omhandler planer som alltid skal konsekvensutredes.  
Frøya kommune har vurdert at planen heller ikke berører § 3 og § 4 i forskriften og at det dermed ikke er et 
krav om konsekvensutredning.  
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3. Planprosessen 
 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 20.10.2016. 
Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i lokalavisa Hitra-Frøya den 01.11.16 og på kommunens 
hjemmeside. Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev. 
 
Forhåndsuttalelser: 
Det er mottatt forhåndsuttalelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Det er ikke mottatt uttalelser fra Trønderenergi og DSB. 
Kopi av uttalelsene følger vedlagt. 
 

 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 
Fylkesmannen skriver at det er positivt at det legges til rette for allmennhetens bruk av området og at 
relevante folkehelsetema er tatt med i planleggingen. 
Forutsetter at det gjennomføres en ROS-analyse og at det gjøres en vurdering om eventuelle 
elektromagnetiske felt. 
Minner om at Mattilsynet er relevant mottaker når planen sendes på høring. 
 
Kommentar: 
ROS-analyse er utarbeidet av Rambøll (rapport datert 02.02.2017) -vedlagt. 
Stråling fra høyspent er vurdert i ROS-analysen. 
Regulant går ut i fra at kommunen oversender planen til høring også til Mattilsynet. 
 
 

 Sør Trøndelag fylkeskommune: 
Fylkeskommunen har varslet at det må foretas en arkeologisk feltregistrering innen planområdet for å 
avklare forholdet til automatisk fredede kulturminner (fornminner). 
 
Kommentar: 
Regulant og Frøya kommune er i dialog med arkeolog om dette. Uttalelsen fra Fylkeskommunen vil ikke 
foreligge før arkeologisk feltregistrering er gjennomført. 
 
 

 Statens vegvesen: 
Vegvesenet har ingen merknader til oppstartsvarselet. 
 
 

 NVE: 
Grunnet begrenset kapasitet vil ikke NVE komme med konkrete innspill til meldinger om oppstart av 
planarbeider. De ber om at sjekkliste for reguleringsplan med vurdering av tema innenfor NVEs 
forvaltningsområder gjennomgås og i hensynstas i planforslaget. 
 
Kommentar: 
Sjekklisten er gjennomgått og relevante tema er vurdert. Er også fulgt opp i ROS-analysen. 
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Planforslaget lå ute til offentlig høring og ettersyn, med frist for merknader til planforslag satt til 05.05.17. 
 

 Fylkesmannen i Sør- Trøndelag: 
Det er positivt at det er fokusert på å ivareta og legge til rette for friluftslivet i området. Vi forutsetter at 
kommunen rådfører seg med Mattilsynet i denne saken og at deres retningslinjer og anbefalinger blir 
hensyntatt i arbeid med planen. Fylkesmannen fremmer ingen vilkår for egengodkjenning til 
reguleringsplanen 
 
Kommentar: 
Mattilsynet har vært høringspart (se høringsuttalelse vedlagt) og har ingen merknader til planforslaget. 
Ellers ingen merknader. 
 

 Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 
Planforslaget synes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. Fylkeskommunen har nå 
gjennomført varslete befaring av planområdet. Det ble ikke observert automatisk fredete eller andre 
verneverdige kulturminner som planen vil komme i konflikt med. Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke 
andre merknader til planforslaget. 
 
Kommentar: 
Ok, ingen merknader. 
 

 Statens Vegvesen: 
Beklager sen tilbakemelding, men har ingen merknader. 
 
Kommentar: 
Ok, ingen merknader. 
 

 Mattilsynet: 
Så langt vi kan se av reguleringsplanforslaget, og for øvrig kjenner til, har tiltaket ingen vesentlig 
arealmessig betydning for områder som faller inn under Mattilsynets ansvarsområder. Ut fra dette har 
Mattilsynet ingen merknader til reguleringsplanforslaget. 
 
Kommentar: 
Ok, ingen merknader. Det bemerkes at Mattilsynet har vært i kontakt med VA- sjef angående drift og 
planlegging av høydebasseng. 
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4. Planstatus og rammebetingelser 
 

4.1 Andre arealplaner 
Området er ikke regulert fra før og det foreligger ingen temaplaner for området. I kommuneplan for Frøya 
kommune er området avsatt til LNF-område. 
Det er heller ingen reguleringsplaner som grenser inntil planområdet. 

 

 
Utsnitt kommuneplan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende) og nytt 
planforslag 

 

5.1 Beliggenhet 
Bremnestuva er en av de høyeste toppene på Frøya og ligger nordvest på øya, like ved Sandvika. 
Planområdet er på ca 6,5 dekar og omfatter arealet hvor det nye høydebassenget skal plasseres, litt areal 
til parkeringsplass og adkomstveien opp til anlegget.  
Området vil i all hovedsak bli regulert til byggeområde vannforsyningsanlegg. I tillegg inngår eksisterende 
adkomstvei og areal for utvidelse/oppgradering av veien i planområdet.  

 

 
Oversiktskart 

 

  
Planområdet 
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5.2 Grunnforhold 
Som tidligere beskrevet ligger planområdet på en fjelltopp med mye bart fjell, stedvis tynt dekke. 
 

 
Løsmassekart (NGU) 

 

5.3 Kulturminner 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune har varslet at det må foretas en arkeologisk feltregistrering innen 
planområdet for å avklare forholdet til automatisk fredede kulturminner (fornminner). 
Ved funn må det søkes om dispensasjon for å frigi fornminnene, og det må da påkostes arkeologisk 
utgravning før området frigis og kan nytte stil tiltenkt formål. 
 

5.4 Natur, friluftsliv, folkehelse og grønnstruktur 
Planforslaget vil ikke komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. 
I følge Miljødirektoratets naturbasekart er det heller ikke registrert noen viktige naturtyper eller 
viltregistreringer i området. 
Som nevnt tidligere skal det imidlertid tilrettelegges bedre for at området skal kunne benyttes som 
turmål/utkikkspunkt for allmennheten. 
 

5.5 Landskap og lokalklima. 
Bremnestuva er som tidligere nevnt en av de høyeste toppene på Frøya. Toppen ligger nordvest på øya, 74 
m.o.h. Det nye høydebassenget vil naturlig nok bli godt synlig, men siden det er basseng og 
telekommunikasjonsanlegg på toppen fra før, vurderes ikke tiltaket å føre til noen vesentlig endring av 
omgivelsene. Det skal også vektlegges bruk av materialer og farger som er godt tilpasset terrenget og 
vegetasjonen rundt. 
Området vil være veldig vindutsatt og høydebassengene må derfor bygges for å tåle ekstreme værforhold. 
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5.6 Teknisk infrastruktur 
Status på dagens ledningsføring og bekrivelse av fremtidig ledningsføring er omtalt i rapporten fra 
Rambøll. Det er forutsatt at dagens infrastruktur for elektrisk kraft og for signalkabel til SD-anlegg kan 
benyttes. 
Det er også forutsatt at det bygges et frittliggende ventilhus ved siden av bassengene. 
 

5.7 Bebyggelse 
Det ligger en fritidsbolig ved adkomstveien opp til anlegget og på toppen ligger det i tillegg til 
eksisterende høydebasseng to mindre bygg i tilknytning til telekommunikasjonsanlegget. 
 

5.8 Landbruk 
Det utøves ingen utstrakt jordbruksvirksomhet i området. Deler av området brukes som beite til sau. 
 

5.9 Trafikk og støy 
Eksisterende veg opp til anlegget og avkjørsel ved Bremnesveien skal oppgraderes. Veien opp til anlegget 
er ca 400 meter. Veien reguleres med en bredde på 5 meter med breddeutvidelse i kurver og nødvendig 
areal til skjæring og fylling, samt møteplass. Kjørebreddefelt vil bli 3-4 meter.  
På tomta til høydebassenget skal det opparbeides adkomst inn til bassenget og nødvendig oppstillings- og 
manøvreringsareal for drift av anlegget. 
Området anses i dag ikke som støyutsatt og det vil heller ikke være det når anlegget står ferdig.  
I anleggsfasen vil det imidlertid bli økt trafikk og støy, og det er derfor inntatt krav i planbestemmelsene 
om at plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge med 
søknad om igangsettingstillatelse. 
 

5.10 Forurensning 
Det er ikke kjent at det har vært lokalisert virksomheter/aktiviteter i området som kunne ha påført 
området forurensning. 
 

5.11 Naturmangfoldloven §§ 8-12 
Loven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig saksbehandling. Vurderingene nedenfor er 
basert på tilgjengelige databaser og kunnskaper om området.  

 
Naturmangfoldloven § 8 (Kunnskapsgrunnlaget)  
Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet er 
basert på foreliggende grunnlagsdokumentasjon fra ulike relevante databaser. Det er ikke gjennomført 
nye feltregistreringer som ledd i planarbeidet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig. 
 
Naturmangfoldloven § 9 («Føre-var-prinsippet»)  
Første ledd omhandler at tilstrekkelig kunnskap skal ligge til grunn for beslutninger om inngrep i 
naturmiljøet. Viser her til punkt foran.  
 
 
I andre ledd slås det fast at forvaltningen har en handlingsplikt i forhold til å reagere på tiltak der det er 
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risiko for alvorlig og/eller irreversibel skade på naturmangfoldet. 
Det er ikke påvist at det i oppdragsområdet foreligger risiko for alvorlig og /eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet. 

 
Naturmangfoldloven § 10 (Økosystemer og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er, eller vil 
bli utsatt for. Dette tiltaket innebærer at eksisterende anlegg endres / oppgraderes. Innen 
oppdragsområdet vil den samlede belastningen på økosystemet bli omtrent som før etter at tiltaket er 
gjennomført. 

 
Naturmangfoldloven § 11 (Tiltakshavers plikt til å dekke skader ved miljøforringelse)  
Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket 
volder, dersom det ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
Skadeomfanget innen oppdragsområdet vil være begrenset til inngrep i allerede påvirkede arealer. 
Skadeomfanget vil derfor være meget beskjedent. 

 
Naturmangfoldloven § 12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
Tiltakshaveren er forpliktet til å benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig optimale i forhold 
til naturmiljø, økonomiske forhold og samfunnsmessige forhold.  
Det foreligger ikke informasjon som tilsier at det innenfor eller i umiddelbar nærhet av planområdet 
eksisterer spesielle naturverdier som medfører et behov for å sette krav til spesielle teknikker eller 
driftsmetoder.  
 

5.12 Planlagt arealbruk 
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Arealformål Arealregnskap 

Bebyggelse og anlegg:  
Vannforsyningsanlegg 

3739 m2 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
Kjøreveg 

2415 m2 

LNFR-område 
LNFR-areal for nødvendig tiltak for LNFR 

351 m2 

TOTALT 6505 m2 

 

Bruken av arealformålene er nærmere beskrevet i planbestemmelsene og tidligere i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 



Planident : 1620201605

Arkivsak : 16/2984

Reguleringsplan for Bremnestuva

Reguleringsbestemmelser

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 06.06 .2017

Dato for godkjenning i kommunestyret : 22.06.2017

§1 AVGRENSING

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan - ID 1620201605 , datert
06.01.2017, sist endret 06.01 .2017

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§2 REGULERINGSFORMÅL

I medhold av plan - og bygningsloven §12 - 5 og §12 - 6 er planområdet inndelt i arealer med
følgende arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr 1)

Vannforsyningsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr 2)

Kjøreveg

Landbruk - natur og friluftsområde samt reindrift (PBL § 12 - 5 nr 5)

LNF - areal for nødvendig tiltak for LNFR

Hensynssone (PBL § 12 - 6)

Sikringssone - Frisikt



§ 1.  FELLESBESTEMMELSER: 

§ 1.1 Utomhusplan  

a) Sammen med søknad om byggetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i egnet 

målestokk for det området som skal bygges ut. Planen skal vise plassering av bygg, 

eksisterende og fremtidig terreng, avkjørsel og parkering.  

§1.2 Kulturminner  

a) Dersom det under arbeid i planområdet kommer frem ting, strukturer eller andre 

forhold av kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stoppes og 

kulturvernmyndighetene varsles.  

§ 1.3 Anleggsperioden  

a) Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal 

følge med søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, 

massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, 

støvdemping og støyforhold. Nødvendige vernetiltak skal være etablert før bygge- og 

anleggsarbeidet kan settes i gang.  

b) For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen når det gjelder luftkvalitet og støy skal 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 

arealplanlegging, T-1520 og T1442/2012, legges til grunn. 

§ 1.4 Terrenginngrep 

a) Ved alle terrenginngrep i planområdet skal det vises varsomhet i forhold til 

terrengarrondering, massedeponering og frilandslagring som kan påføre terrenget 

varige skader. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 

§ 2.  Bebyggelse og anlegg: 

§ 2.1 Vannforsyningsanlegg 

a) Området skal i hovedsak benyttes til bygging av nytt høydebasseng med tilhørende 

tekniske installasjoner. Tiltaket er beskrevet i rapport datert 23.09.2016. «Skisse-

/forprosjektet, høydebasseng Bremnestuva» utarbeidet av Rambøll. Selve 

høydebassenget med tilhørende tekniske installasjoner skal gjerdes inn. Ellers skal 

området være åpent. Det kan opparbeides atkomst inn til bassenget og nødvendig 

oppstillings- og manøvreringsareal for drift av anlegget. 

b) Høydebasseng tillates oppført med en høyde på maks 10 meter og hvert basseng kan 

ha et volum inntil 4000 m3.   

c) Materialbruk og utforming skal i hovedsak følge slik det er skissert i rapport datert 

23.09.2016. «Skisse-/forprosjektet, høydebasseng Bremnestuva». Det skal vektlegges 



bruk av materialer og farger som er godt tilpasset terrenget, og vegetasjonen i 

område. 

d) Det tillates anlagt en parkeringsplass for bruk av i nordvestlige del av planområdet. 

Videre kan det settes ut bord, benker og lignende for bruk av allmenheten.   

e) Ved utforming av arealene skal det tilrettelegges for at området på en tiltalende 

måte skal kunne fungere som utkikkspunkt, møteplass og rasteplass for 

allmennheten. 

§ 3.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 3.1 Kjøreveg 

a) Arealet omfatter areal til kjøreveg og møteplasser med tilhørende skjæringer og 

fyllinger. Grøfter og veiskjæringer skal beplantes, eller behandles på annen tiltalende 

måte. Det må tas hensyn til håndtering av overvann og drenering i forbindelse med 

oppføring av vei. 

b) Sammen med søknaden om byggetillatelse må det vedlegges mer detaljerte 

tegninger av vegen og møteplassene. Maks. kjørebredde på vegen settes til 4 meter, 

men det tillates noe breddeutvidelse i kurver.  

§ 4. Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

§ 4.1 LNFR-areal 

a) Arealet er satt av til LNFR-område i tråd med dagens bruk. Inngår i planen på grunn 

av avsatt frisiktsone ved avkjørselen til Bremnesveien.  

§ 5. Hensynssoner 

§5.1 Frisiktsone 

a) I frisiktsonene som er vist på plankartet skal det være frisikt langs 

veg/kryss/avkjørsler 0,5 m over tilstøtende veibane. Busker, trær og gjerder som kan 

hindre sikten er ikke tillatt 
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1. INNLEDNING 

1.1 Hensikt 

Denne ROS-analysen inngår som et vedlegg til reguleringsplan for Bremnestuva, Frøya 
kommune. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye høydebasseng på 
Bremnestuva.  
 
Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: 

”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”. 

1.2 Metode 

Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn: 
• Identifikasjon av farer og uønskede hendelser 
• Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen 
• Evaluering av risiko 

 
Det er tatt utgangspunkt i veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, samt en 
generell sjekkliste for identifikasjon av farer og uønskede hendelser. ROS- analysen er utført som 
en generell og relativt enkel variant. Risiko- og sårbarhetsanalysen er gjennomført med 
utgangspunkt i offentlig tilgjengelig materiale, grunnlagsmateriale fra oppdragsgiver og 
gjennomgang med kvalifisert fagpersonell i kommunen. ROS- analysen er i hovedsak 
gjennomført som en ”desk study”.  
 
Det er lagt følgende dokumenter til grunn ved gjennomføringen av ROS- analysen: 

• ”Veileder for Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet”, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2010)  

• Reguleringsplanveilederen, Miljøverndepartementet (2011)  
• Rundskriv T-5/97- ”Arealplanlegging og utbygging i fareområder”, 

Miljøverndepartementet 1997 
 
Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. 
Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens: 
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Sannsynlighet 

 

Begrep Forklaring 

Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i 
løpet av 50 år.  

Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende 
situasjoner, men det eksisterer en 
teoretisk sjanse for at hendelsen 
inntreffer. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og 
en gang i løpet av 50 år. 

Hendelsen kan inntreffe, men det er 
mindre sannsynlig. 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og 
en gang i løpet av 10 år. 

Det er sannsynlig at hendelsen 
inntreffer. 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at 
hendelsen inntreffer, faren er 
kontinuerlig til stede. 

 
Vurderingen av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, 
ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige 
klimaendringer påvirker dette bildet. 
 
Konsekvens 

 

Begrep Forklaring 

Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. 
Ingen økonomiske konsekvenser. 

En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av 
et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 

Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale 
konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre 
tid. Moderate økonomiske konsekvenser. 

Farlig Personskade i form av en død eller varige mén. Alvorlige miljøskader med 
lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig 
ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. 

Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, 
uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store 
økonomiske konsekvenser. 

 

2. BAKGRUNN 

Denne ROS-analysen er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Bremnestuva i Frøya 
kommune. Plantiltaket innebærer bygging av to nye høydebasseng med et samlet volum på 5320 
m3, som skal erstatte dagens basseng som har et samlet volum på 700 m3, samt oppgradering 
av adkomstveg. 

Bassengene ligger på en topp som er et attraktivt turmål/utkikkspunkt. Det planlegges anlagt en 
liten parkeringsplass samt utsetting av benker, bord etc. på toppen. 
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3. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER 

Det skal vurderes både risiko for planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som 
plantiltaket kan medføre for omgivelsene. 
 
For å avdekke hendelser er det benyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før 
eller etter planen avmerkes med et kryss, og disse vurderes videre i kapittel 4 og 5. 
 

  Forhold Før 

gjennom-

føring  

Etter 

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

1 Løsmasseras/ skred    

2 Steinras/ steinsprang    

3 Snøskred/ isras    

4 Flomras    

5 Elveflom    

6 Tidevannsflom    

7 Radongass    

8 Skade ved forventet vannstandheving    

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind x x x 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør    

Natur og kulturområder, medfører planen skade på 

11 Sårbar flora/ rødlistearter    

12 Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter    

13 Verneområder    

14 Vassdragsområder    

15 Fornminner   x 

16 Kulturminner    

Forurensning/ miljø/ storulykker 

17 Forurenset grunn     

18 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag    

19 Akuttutslipp til grunn    

20 Avrennings fra fyllplasser etc    

21 Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale 

   

22 Støv og støy fra industri    

23 Støv og støy fra trafikk   x 

24 Stråling fra høyspent x x x 

25 Andre kilder for uønsket stråling    

Transport, er det fare for 

26 Ulykke med farlig gods    

27 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter    

28 Trafikkulykker, møteulykker    

29 Trafikkulykker, utforkjøring    

30 Trafikkulykker, andre     

31 Trafikkulykke, anleggstrafikk   x 

32 Trafikkulykke i tunnel/ bilbrann i tunnel    
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  Forhold Før 

gjennom-

føring  

Etter 

gjennom-

føring 

Anleggs-

periode 

33 Skipskollisjon    

34 Grunnstøting med skip    

Lek/ fritid 

35 Ulykke under lek/ fritid    

36 Drukningsulykke    

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring    

37 Havn, kaianlegg    

38 Sykehus/-hjem, kirke    

39 Brann/ politi/ sivilforsvar    

40 Kraftforsyning    

41 Vannforsyning x x x 

42 Forsvarsområde    

43 Tilfluktsrom    

44 Område for idrett/ lek    

45 Park, rekreasjonsområder    

46     

Diverse 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål x x x 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

   

49 Påvirkes planområdet av regulerte 
vannmagasiner, med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand, dambrudd med 
mer 

   

50 Påvirkes planområdet av naturlige 
terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

   

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc    

52 Oversvømmelse ved drenering av VA-anlegg x x x 
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4. VURDERING AV RISIKO 

 
Risikodiagram 
 

Risikodiagrammet viser risiko/sårbarhet for de ulike hendelsene (nummerert) hvis avbøtende 
tiltak ikke gjennomføres.  
 
Aktuelle hendelser der risikoen er vurdert som akseptabel (grønt felt i risikodiagrammet) 
medfører ikke behov for ytterligere tiltak. I de tilfellene der risikoen er vurdert som betydelig 
(gult felt i risikodiagrammet), skal tiltak vurderes. I de tilfellene der risikoen er vurdert som 
uakseptabel (rødt felt i risikodiagrammet), skal tiltak gjennomføres for å redusere denne ned til 
gul eller grønn. 
 

  Forhold Risiko  

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Grønn 

15 Fornminner Gul 

23 Støv og støy fra trafikk Gul 

24 Stråling fra høyspent Gul 

31 Trafikkulykke, anleggstrafikk Rød 

41 Vannforsyning Gul  

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Gul 

52 Oversvømmelse ved drenering av VA-anlegg Grønn 

 

  

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 

 

Lite sannsynlig 

 

52  9 24 47 

 

Mindre sannsynlig 

 

   31  

Sannsynlig  15, 41    

Meget sannsynlig 23     
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5. ANALYSE AV AKTUELLE HENDELSER 

I dette kapittelet gjøres en nærmere analyse av de risikoforholdene som ble identifisert i kapittel 
3.   

5.1 Hendelse nr. 9: Ekstrem vind 

Risikoforhold 
Ekstrem vind kan føre til materielle skader på høydebassengene. 
 
Sannsynlighet og konsekvens 
De nye høydebassengene vil bygges etter moderne standard som skal tåle ekstreme værforhold. 
Det er likevel en teoretisk mulighet for at ekstreme vindforhold kan rive taket av høydebassenget 
eller på annen måte skade anlegget. Det vurderes til liten sannsynlighet. 
 
Ved ødeleggelse av ett eller begge høydebassengene vil disse settes ut av drift i lengre tid. 
Vannforsyningen må da kjøres utenom høydebassengene. Konsekvens vurderes som kritisk.  
 
Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
Det vurderes ikke at det er behov for tiltak utover den planlagte utførelsen av høydebassengene.  

5.2 Hendelse nr. 15: Fornminner 

Risikoforhold 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har varslet at det må foretas en arkeologisk feltregistrering innen 
planområdet for å avklare forholdet til automatisk fredede kulturminner (fornminner).  
 
Sannsynlighet og konsekvens 
Det er langs vegutvidelsen det anses som aktuelt å finne fornminner. Planområdet har nærhet til 
kjente funn, og fylkeskommunen vurderer det som sannsynlig at området inneholder hittil 
ukjente fornminner. 
 
Ved funn må det søkes dispensasjon for å frigi fornminnene, og det må da påkostes arkeologisk 
utgravning før området frigis og kan nyttes til tiltenkt formål. På grunn av terrenget er det er 
ikke ønskelig å endre trasé for vegen. Funn av fornminner vil gi små økonomiske konsekvenser til 
utgravninger og konsekvens blir da «en viss fare». 
 
Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
Det vurderes ikke at det er behov for tiltak utover de planlagte arkeologiske registreringene.  

5.3 Hendelse nr. 23: Støv og støy fra trafikk 

Risikoforhold 
I anleggsfasen vil det være økt trafikk som kan medføre støy og støv. Dette kan være til ulempe 
for bruk av området til friluftsformål. 
 
Sannsynlighet og konsekvens 
Det vurderes som meget sannsynlig at det vil bli sitasjoner med støv og støy fra anleggstrafikk. 
 
Det forutsettes at anleggstrafikken vil foregå i normal arbeidstid, mens området vil bli brukt til 
turformål hovedsakelig ettermiddager og helger. Konsekvens settes til ufarlig. 
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Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
I reguleringsbestemmelsene settes det krav til at det ved søknad om igangsettelse skal følge 
med plan for hvordan sikre omgivelsene mot støv og støy i bygge- og anleggsfasen. Nødvendige 
vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang. 

5.4 Hendelse nr. 24: Stråling fra høyspent 

Risikoforhold 
På nabotomten til høydebassengene er det plassert en trafo som tilhører Trønderenergi.  
WHO har klassifisert magnetfelt fra høyspentledninger som mulig kreftfremkallende, men det er 
ikke dokumentert noen negative helseeffekter ved eksponering for høgspentanlegg så lenge 
verdiene er lavere enn grenseverdien som er 200 mikrotesla (µT). I dagliglivet vil ingen bli 
eksponert for verdier i nærheten av grenseverdien. 
(http://www.nrpa.no/temaartikler/90595/straum-og-helseeffektar) 
 
Sannsynlighet og konsekvens 
I reguleringsplanen legges det til rette for økt tilgjengelighet til området for friluftsformål, men 
det er vil likevel kun være sporadisk opphold av folk i området. For høydebassengene vil det kun 
utføres tilsyn og det vil ikke være en permanent arbeidsplass. Sannsynligheten for at det skal 
oppstå skader og ulemper som følge av nærhet til trafo vurderes derfor som liten.  
 
På bakgrunn av WHOs klassifisering, med mulig kreftfremkallende, må konsekvens settes til 
«farlig». 
 
Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
Det vurderes ikke at det er behov for avbøtende tiltak.   

5.5 Hendelse nr. 31: Trafikkulykke, anleggstrafikk 

Risikoforhold 
I anleggsfasen vil det være økt trafikkbelastning og økt fare for ulykker.  
 
Sannsynlighet og konsekvens 
Da områdene rundt anleggsarbeidet er i bruk til turformål vil ulykker med anleggstrafikk kunne 
forekomme. I krysset mellom Brenmesveien og Utfrøyveien (FV716) er det også et boligområde 
som anleggstrafikken må kjøre igjennom. 
 
Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til at det med søknad om igangsettelse skal følge 
gjøre rede for blant annet trafikksikkerhet. 

5.6 Hendelse nr. 41: Vannforsyning 

Risikoforhold 
I anleggsfasen kan gravearbeider generelt og rasutglidninger forårsake brudd på vannledninger. 
Sprengning kan gi skader på eksisterende høydebasseng som er i drift i anleggsfasen. Dette kan 
medføre brudd i vannforsyningen og forurenset drikkevann. 
 
Sannsynlighet og konsekvens 
Vannledningene inn til og ut fra eksisterende høydebasseng er på sørsiden av anlegget, og 
arbeidene med nytt anlegg vil foregå på nordsiden. Små lekkasjer på eksisterende høydebasseng 
må påregnes ved sprengning, men vil ha liten konsekvens da dette bassenget skal rives når de 
nye bassengene står klare. 
 
Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
Ved sprengningsarbeider må det hensyntas eksisterende bygningsmasse. 
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Det vurderes ellers ikke å være behov for avbøtende tiltak. Kommunen har rutiner for rask 
reparasjon ved ledningsbrudd og mulighet for å kjøre vannforsyningen utenom høydebassenget 
ved behov.    

5.7 Hendelse nr. 47: Sabotasje- /terrormål 

Risikoforhold 
Vannforsyningssystemet, inkludert høydebassengene, er en del av kritisk infrastruktur i 
kommunen, og det har i senere tid kommet økt fokus på å sikre offentlig infrastruktur mot 
sabotasje og terror. Plantiltaket, med forbedret veg, innebærer en økt tilgjengelighet til 
høydebassengene  
 
Sannsynlighet og konsekvens 
Sannsynligheten for sabotasje/terror vurderes som liten.  
Ved en hendelse med tilført forurensning til drikkevannet kan konsekvensen bli katastrofal. 
 
Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
Høydebassengene vil gjerdes inn. Dette er hovedsakelig for å holde borte beitedyr, men det vil 
også markere at bassengene ikke er tilgjengelig for offentligheten. Anlegget utstyres med 
standard sikkerhetsdører og lukket tilgang til luker etc.  
Kommunens sikkerhetsrutiner og beredskapsplan for vannforsyningen må hensynta risiko for 
terror.  

5.8 Hendelse nr. 52: Oversvømmelse ved drenering av VA-anlegg 

Risikoforhold 
Ved drenering av høydebassengene føres vannet ut i lavereliggende terreng. Ved tapping av fulle 
høydebasseng vil det kunne gi lokale flomproblem.  
 
Sannsynlighet og konsekvens 
Kommunen har rutiner for kontrollert uttapping fra høydebassengene ved behov. Bassengene 
tappes ned og vaskes hvert andre år. Det er da aktuelt å tappe ut omtrent 300 m3 fra ett 
basseng, da bassengene først dreneres med vanlig forbruk ut på nettet. Hvis vannet i 
høydebassengene blir forurenset kan det være aktuelt å tappe hele volumet av bassengene, noe 
som utgjør omtrent 2500 m3 per basseng. 
Sannsynligheten for tapping av fulle høydebasseng vurderes som liten. 
Det er ingen bebyggelse eller infrastruktur som påvirkes ved en nedtapping og konsekvens 
vurderes da til ufarlig.  
 
Risikonivå og behov for avbøtende tiltak 
Det vurderes ikke at det er behov for avbøtende tiltak.   
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SAM M E N DRAG

På oppdrag for Frøya kommune, har Rambøll Vann gjennomført dette skisse/-forprosjekt der følgende
elementer er utført og vurdert:

· Profilering av eksisterende terreng og plassering av nye høydebasseng på bearbeidet
byggetomt. Masseberegning/massebalanse for byggetomt.

· Dimensjonering av kapasitet for nye basseng, herunder utforming (høyde, bredde mm.)

· Entrepriseinndeling og kostnadsberegning
· Framdriftsplan.

Dimensjonering av kapasitet for nye høydebasseng er basert på opplysninger fra
Frøya kommune. Hensyntatt en buffer på 20% av døgnforbruk (svingevolum), brannvann og

sikkerhetsreserve for 1 døgn, så er behovet beregnet til ca. 5300 m3.

Foreslått basseng er 2 stk. a’ 2660m3 med diameter Ø22,0m og høyde H=7,0m. Topp vannspeil er
foreslått å ligge på kote 67,7m. Hensyntatt gesims betyr dette at topp basseng vil ligge på kote 70,5m.
Minimum avstand mellom bassengene er vurdert til 4,0m for å sikre god adkomst for driftspersonell.

Rambøll foreslår at oppdraget deles inn 2 entrepriser; E1-Grunnentreprise som hensyntar oppgradering

av anleggsveg, riving av eksisterende basseng og opparbeiding av tomt for nye basseng. E2-
Høydebasseng; Bassengene leveres som totalentreprise der fundamentering, basseng, pumpearrange-

ment mm. inngår.

Byggekostnader
Basert på erfaringstall fra tilsvarende prosjekt, budsjettpriser fra ulike leverandører og egne kalkyler, så

er hele prosjektet kostnadsberegnet til 25,4 MNOK eks. mva . Byggekostnadene hensyntar nye
basseng (komplett leveranse), ledningsanlegg, riving av gamle basseng, opparbeiding av tomt samt

oppgradering av veg. Samlede byggekostnader er gitt med en usikkerhet/reserve på 10-15%.

Framdrift
Detaljprosjekt og tilbudsprosess forutsettes utført innen desember 2016, med oppstart byggearbeider

vinter/vår 2017. Ferdigstilling av prosjektet innen desember 2017.

Framtid ledningsføring fra VBA og mot Bremnestuva HB mm. bør vurderes for å få en optimal bruk av
bassengene, og en fornuftig drift på nettet. Det anbefales at det blir foretatt enkel gjennomgang om
hvordan kommunen ønsker fremtidig drift, optimalisering av det nett vi har i dag- mot framtiden. Dette

er en arbeidsoppgave som bør gjøres før endelig bestemmelse av ledningsdimensjoner og basseng-

volum. Kostnader for ledningsarbeider fram til Bremnestuva er ikke medtatt i denne rapporten .
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1. IN N LE DNIN G

På oppdrag for Frøya kommune har Rambøll gjennomført dette skisse/-forprosjekt der følgende

elementer er utført og vurdert:

· Profilering av eksisterende terreng og plassering av nye høydebasseng på bearbeidet
byggetomt. Masseberegning/massebalanse for byggetomt.

· Dimensjonering av kapasitet for nye basseng, herunder utforming (høyde, bredde mm.)

· Entrepriseinndeling og kostnadsberegning

· Framdriftsplan.

Oppdraget er basert på Rambøll sitt tilbud av 21.04.16, der samlet rådgivnings-oppdrag er tilbudt for kr
468 480,- eks. mva. Oppdraget omfatter skisse/forprosjekt (denne rapporten) og detaljprosjekt for
høydebasseng og grunnarbeider.

Oppdraget forutsettes utført i løpet av 2016. Oppfølging i byggetid inngår ikke i vårt tilbud og avklares
senere.

1.1 Møter/befaringer
Rambøll har i dette prosjektet besøkt oppdragsgiver 2 ganger – første gang den 15.04.16 ifb. med
oppstartsmøte rammeavtale for Frøya kommune. Neste møte ble gjennomført den 09.06.16. Ved begge

møtene ble det gjennomført befaring av dagens høydebasseng. På befaring den 9. juni ble det i tillegg
utført innmåling/-profilering av anleggstomt og omkringliggende terreng.

1.2 Grunnlag for rapporten
Denne rapporten legger følgende materiale til grunn for anbefaling og beregninger:

· Tilgjengelig digitalt kartgrunnlag
· Innmåling av terreng på Bremnestuva, herunder masseberegning
· Måledata (registrert vannforbruk) mottatt fra Frøya kommune

· Budsjettpriser fra ulike leverandører
· Erfaringstall fra kostnadsberegning av tilsvarende anlegg

· Diverse avklaringer gjort i samråd med Oppdragsgiver.
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2. E KSISTE RE N DE AN LE GG

Dagens anlegg består av 2 høydebasseng med et samlet volum på 700m3 (500m3 + 200m3) som vist

på figur 1. Begge bassengene er gamle (bygd år???) samt at de har for liten kapasitet ift. framtidig
behov. Kilde og infrastruktur (ledninger og pumpestasjoner) framgår av oversikt/kart i figur 2.

Figur 1 Bilde av dagens høydebasseng.

Figur 2 Oversikt vannforsyning med kilde og infrastruktur.
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3. DIM E N SJON E RE N DE BE LASTNI N G

3.1 Vannbehov

Bremnestuva høydebasseng (BH) får levert hele sitt vannforbruk fra Kjerkdalsvatnet som vist i figur 2.
Total leveranse fra Bremnestuva høydebasseng var 1.173.000 m3 vann i 2015. Dette volumet antas å
øke i 2016.

Middelforbruket for BH i 2015 var 3061 m 3/d som tilsvarer 35 l/s. Maksimalt forbruk som er registrert er
på 4700 m3/døgn, der leveranse til Salmar (Nordskagledningen) utgjør ca. 2300 m3/døgn.

Det forventes en økning i vannforbruket, særlig overfor Salmar, men med en jevn befolkningsvekst på
Frøya vil også dette medføre økning i framtidig vannforbruk. Frøya kommune har i kommuneplan et mål

om en økning i befolkningsvekst på XX %.

3.2 Forutsetninger vannbehov

Av vannforbruket antas at minst 25 % av dagens forbruk er lekkasje, og at 2295 m 3 er reellt forbruk.
I arbeidet med å vurdere behov for bassengvolum for nye høydebasseng på Bremnestuva har vi
foreslått at vi legger til grunn 20% vekst i planleggingsperioden (40-50 år, eks. vesentlig utvidelse hos
Salmar) og at lekkasjeforbruket antas konstant.

Dimensjonerende middeldøgnforbruk blir da (3061 x 1,2 + 765) m3 = 4438 m 3

3.3 Bassengvolum

Nødvendig vannvolum i et drikkevannsbasseng kan beregnes som:

M tot = Mu + M s + M b

Der : Mtot = bassengets totale nyttbare vannvolum

Mu = utjevningsvolum
Ms = sikkerhetsreserve
Mb = brannvannsreserve

For å finne størrelsen på det totale volumet, er det flere faktorer å ta hensyn til. Volum på bassenget
bestemmes blant annet av følgende faktorer:

· Antall personer som skal forsynes fra bassenget
· Type abonnenter

- evt. sårbare abonnenter i forsyningsområdet (eks. sykehus, skoler, syke- og aldershjem
etc.)

- evt. industri med spesielle vannbehov når det gjelder mengde, variasjon i mengde eller
kvalitet på vannet og/eller behov for sikker vannforsyning

· Bassengets funksjon og plassering i vannforsyningssystemet
· Forbruksvariasjoner på nettet; døgn- og timevariasjoner
· Kapasitet på

- Råvannskilden
- Behandlingsanlegget
- Overføringsnettet

· Muligheter for forsyning fra andre kilder eller basseng
· Vannverkets beredskap for reparasjon av skader
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Døgnutjevning
Ved døgnutjevning vil bassengene normalt tappes ned om dagen og fylles opp om natta når forbruket er
lite. Anleggene oppstrøms bassenget som pumpestasjoner, behandlingsanlegg og ledninger får en jevn

belastning i løpet av døgnet uten de store vannforbrukstoppene. Denne foreslås satt til 20 % av maks
døgnforbruk.

Mu = 4438 x 20/100 = 887 m 3

Sikkerhetsreserve
Sikkerhetsreserven skal dekke opp vannbehovet ved stopp i vanninntak, vannbehandlingsanlegget og i
overføring fra vannkilden og dekke uforutsette uttak. Det må i hvert tilfelle avgjøres hvor stor sikkerhet
en ønsker å ha i reservevolumet. Størrelsen på sikkerhetsreserven er avhengig av lokale forhold ved
vannverket, særlig må en vurdere:

· Er det spesielt sårbare abonnenter i forsyningsområdet?
· Er det mulig å forsyne området fra andre kilder, basseng?
· Hvor lang tid vil det ta og få reparert eventuelle skader som kan oppstå.

I dag er all tilførsel til Salmar basert på en ledning som er et sårbart system. En ringledning ut til
Nordskaget er nå under bygging og vil gi et sikrere tilførselssystem som igjen gir behov for mindre
reservevolum. Å ha et romslig dimensjonert sikkerhetsvolum vil alltid være gunstig. Rambøll foreslår at

den bør tilsvare minst et døgns forbruk og gjerne enda større hvis dette lar seg løse innenfor praktiske

og økonomiske rammer.

Ms er 4438 m 3 ved 24 timers sikkerhetsreserve ved middel døgnforbruk
Ms er 6657 m 3 ved 36 timers sikkerhetsreserve ved middel døgnforbruk

Brannreserve

Brannreserve for høydebassenget foreslås til; M B dekker 50 l/s i 2 timer, 400 m 3.
Hvis det er ønsker/krav om ekstra brannvann må en vurdere om det er behov for å sette av ekstra
volum til dette.

Totalt bassengvolum Bremnestuva
Vi legger til grunn at brannreserve inngår i sikkerhetsreserve. Totalt framtidig bassengvolum bør derfor

være minst 5325 m3 . Vi foreslår derfor bygging av 2 stk. basseng med volum 2660m3.

En økning i bassengvolum må avstemmes ift. framtidig behov hos Salmar og for evt. å ha en større
sikkerhetsreserve. Ringledning som er under bygging og evt. framtidig bygging av lokalt høydebasseng
på Nordskaget, vil redusere risikoen betydelig.
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4. BE SKRIVE LSE AV U TBYGGIN G

4.1 Ledningsanlegg

Dagens ledningsføring
Dagens ledningsføringer er vist som prinsipp tegning H110 og består av tilførselsledning som er 1 stk
VL225mm PVC og som har tilførsel fra VBA, Kjerkdalsvatnet. Lengden er ca. 1450 m og denne har

begrenset kapasitet om det må legges større dimensjon. Aalternativt er å legge fra Sandvika, med

tilkobling til Ø400mm. Antatt ny dimensjon vil være 280mm PVC.

Dagens tappeledning er 1 stk. VL280mm PVC, som er ført ned til Sandvika, hvor den fordeles til SalMar
VL 315mm, Nordskaget VL 225++, Nordfrøya VL 280mm. Dagens situasjon er slik at det ikke er nok
kapasitet til å forsyne Nordfrøya fra Bremnestuva HB, denne forsynes nå fra hovedledningen VL 400

tilkoblet i Sandvika. Dagens overløpsledning/tømmeledning føres i dag til terreng nedstrøms HB.

Framtidig ledningsføring

Dagens tilførselsledning er for liten og framtidig dimensjon antas å være 280mm PVC. Det må derfor
ses på muligheten for å benytte dagens utløpsledning som fremtidig innløpsledning.
Framtidig tappeledning er antas å være 315mm PVC.

Ny overløpsledning/tømmeledning føres til bunn slukt, hvor dagens ledninger har utslipp.

Det må vurderes om dagens VL 125mm PE til Bremneset, skal ha denne dimensjon, eventuelt øke
dimensjon til VL160 PE/ VL 180pe.

4.2 Kabelanlegg
Det forutsettes at dagens infrastruktur for elektrisk kraftk og for signalkabel til SD-anlegg kan benyttes.

4.3 Ventilhus
Alle alternativene forutsetter at det bygges et frittliggende ventilhus ved siden av bassengene.

4.4 Vannbasseng
Rambøll legger til grunn at nye basseng bygges før de gamle rives. Alternativt beholdes 1 basseng

(500m3) i byggefasen inntil de nye bassengene er etablert.

Med utgangspunkt i kapittel 3 planlegges 2 stk. sirkulære basseng med volum 2*2660 m3.
Plassering er optimalisert ift. topografi, massebalanse og estetikk.

Foreslått basseng er 2 stk. a’ 2660m3 – diameter Ø22,0m og høyde H=7,0m. Bunnplate bygges på kote

61,0 og topp vannspeil er foreslått å ligge på kote 67,7m. Hensyntatt gesims betyr dette at topp
basseng vil ligge på kote 70,5m. Minimum avstand mellom bassengene er vurdert til 4,0m for å sikre

god adkomst for driftspersonell.

Begge bassengene oppføres samtidig og med felles trappetårn. Tilgang til takluke på topp basseng skjer

via vindeltrapp i trappetårn. Tilgang til bunn basseng gjennom veggluke i trappetårn.

Plassering av basseng er vist i figur 3.

Figur 4 viser eksempel på basseng, type Brimer.
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Figur 3 Plassering av høydebasseng.



Frøya kommune

Skisse-/Forprosjekt. Høydebasseng Bremnestuva 11

Rambøll Norge AS

Utskrift:

Figur 4 Perspektiv/uttrykk planlagte basseng.

5. AN LE GGSKOSTN ADE R

Generelt
Anleggskostnader er beregnet med følgende forutsetninger:

· Prisnivå pr. september 2016
· Innhentede budsjett-tall fra leverandører
· Egne erfaringstall fra tilsvarende prosjekt
· Prisstigning i byggetiden er ikke medtatt

· Kostnader til grunnerverv, erstatninger og finansieringskostnader er ikke medtatt
· Kostnader for bygningsmessig rehabilitering av eksisterende basseng er ikke medtatt
· Kostnadene er beregnede entreprisekostnader tillagt 10 % generelle og spesielle kostnader

(prosjektering, byggeledelse og administrasjonskostnader for byggherre) Det er i tillegg medtatt
10-15 % margin for reserve og uforutsette kostnader.

Byggekostnad for høydebasseng og ledningsanlegg utgjør 25,4 MNOK eks. mva . Hovedkostnader for
hhv. høydebasseng og ledningsanlegg er vist i tabell 1 og tabell 2.

For detaljert kostnadsberegninger: se vedlegg.
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Tabell 1 Kostnadsoverslag høydebasseng.

Tabell 2 Kostnadsoverslag ledningsanlegg.

Frøya kommune

Høydebasseng Bremnestuva 2 tanker a' 2660 m3

Prisnivå pr. 01.09.2016

TEKST Kostnad (kr)

Forberedende arbeider (fjerning eksist. basseng) 800 000

Grunnarbeider inkl. veg og tomt 1 653 700

Bygg basseng 14 198 400

Bygg ventilkammer 1 200 000

Rør og armatur. VVS 1 520 000

Elektro og automasjon 340 000

Generalomkostninger 600 000

SUM ENTREPRISEKOSTNAD (1-7) 20 312 100

Generelle kostnader 10 % 2 031 210

SUM BYGGEKOSTNAD (1-8) 22 343 310

Reserve 10 % 2 234 331

SUM BUDSJETT 24 600 000
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Bremnestuva høydebasseng. Ledningsanlegg

Kostnadsoverslag

Trasèlengde: VL 2x315/ OV315 60 m
VL315 PE100 SDR11 120 m
OV315 PVC SN8 60 m

ANLEGGSDEL ENHET MENGDE ENH.PRIS SUM
Grøftearbeider
Forberedende arb. m 60 100 6 000
Fjellgrøft m 60 2 500 150 000
Fundament m3 20 200 4 000
Omfylling m3 50 700 35 000
Gjenfylling m 60 150 9 000
Bortkjøring av oversk.m. m3 0 150 0
Komplettering m 60 100 6 000

Ledningsarbeider
Levering VL315 PE100 SDR11 m 120 700 84 000
Legging VL315 PE100 SDR11 m 120 150 18 000
Levering OV315 PVC SN8 m 60 400 24 000
Legging OV315 PVC SN8 m 60 200 12 000
Prøving og kontroll m 120 100 12 000

Kummer
Vannkummer levert og montert stk 1 150 000 150 000
Avløpskummer levert og montert stk 1 20 000 20 000
SUM 530 000
Rigg, 10 % 0,1 53 000
Ufordelte kostnader, 10 % 58 300
ENTREPRISEKOSTNAD 641 000
Planlegging/ adm 10 % 64 100
PROSJEKTKOSTNAD 705 100
Reserve/usikkerhet, 15% 105 765
SUM BUDSJETT 810 865
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Fylkesmannens uttalelse til høring- detaljreguleringsplan - 
høydebasseng -  Bremnestuva - Frøya 50/3 m fl 
 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger 
merknader til planen på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Landbruk og bygdeutvikling 
Ingen merknad. 
 
Miljøvern 
Ingen merknad. 
 
Barn og unge 
Ingen merknad. 
 
Sosial og helse 
Det framgår av dokumentene at aktuelle folkehelserelaterte tema som friluftsliv, 
støv/støy og elektromagnetiske felt fra høyspentanlegg er vurdert. Det er 
positivt at det er fokusert på å ivareta og legge til rette for friluftslivet i området. 
 
Samfunnssikkerhet 
Utvidelse av vannforsyningsanlegg omfattes av drikkevannsforskriften, jfr. § 2. 
Mattilsynet er sektormyndighet for drikkevann og må godkjenne planen før 
byggestart i henhold til § 18. Vi forutsetter at kommunen rådfører seg med 
Mattilsynet i denne saken og at deres retningslinjer og anbefalinger blir 
hensyntatt i arbeid med planen. 
 
Universell utforming  
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å 
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med 
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.  
 
Fylkesmannens konklusjon   
Fylkesmannen fremmer ingen vilkår for egengodkjenning til reguleringsplanen. 
 
 
 
 

 



2 

 
Med hilsen 
 
 
 
Tor Sæther  (e.f.) Hanne Nordgård 
seniorrådgiver plankoordinator 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Kopi: 
Sør-Trøndelag fylkeskommune PB 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM 
    





 

 
 

Saksbehandler: Tore Forbord, tore.forbord@stfk.no,    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 72 81 10 00 E-postadresse: 

Postboks 2350  
sluppen 
7004 TRONDHEIM  

Fylkeshuset 
Erling Skakkesgt.14 
7004 TRONDHEIM 

Bankkonto: 
Org.nr.: 

8601.27.27277 
40021 

Postmottak@stfk.no 
Internett: 
www.stfk.no 

     
 

FRØYA KOMMUNE 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
  
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
   

  
  
Vår referanse Deres referanse Dato 
201619866-13 STAS/2170 03.04.2017 
 

Vedr detaljreguleringsplan Bremnestuva høydebasseng - Frøya kommune 

 
Vi viser til Deres oversendelse av 20.30.2017. 
Planforslaget synes ikke å komme i konflikt med allmenne friluftsinteresser. 
 
Fylkeskommunen har nå gjennomført varslete befaring av planområdet. Det ble ikke 
observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen vil komme i 
konflikt med. 
 
Sør-Trøndelag fylkeskommune har ikke andre merknader til planforslaget. 
 
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven. Dersom en under 
opparbeidingen skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet kulturminne), må en 
stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen. 
 
Vilkår for egengodkjenning:  Ingen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Vigdis Espnes Landheim 
fagsjef 
          Tore Forbord 
          rådgiver 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
 
Kopi: 
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM 
 
 



   
 

Mattilsynet 
Region Midt 

Saksbehandler: Erik Wahl 
Tlf: 22 40 00 00 / 22778125 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
 

Uttalelse til forslag til reguleringsplan fior Bremnestuva, Frøya 
kommune  
Mattilsynet har mottatt brev fra Frøya kommune 20.3.2017 med melding om at reguleringsplan for 
Bremnestuva er lagt ut på høring med frist for uttalelse 5.5.2017. Mattilsynet gir med dette vår 
uttalelse. 
 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet på områdene planter, fisk dyr og næringsmidler (herunder 
drikkevann). Vi gir uttalelse til kommunale planer etter plan- og bygningsloven for forhold som faller 
inn under de nevnte områdene. 
 
Planforslaget omhandler bygging av nytt høydebasseng for Frøya kommunale vannverk på 
Bremnestuva. Så langt vi kan se av reguleringsplanforslaget, og for øvrig kjenner til, har tiltaket 
ingen vesentlig arealmessig betydning for områder som faller inn under Mattilsynets 
ansvarsområder. Ut fra dette har Mattilsynet ingen merknader til reguleringsplanforslaget. 
 
For ordens skyld påpeker vi at det planlagte høydebassenget åpenbart vil ha betydning for drift av 
Frøya kommunale vannverk. Mattilsynet har vært i kontakt med ledelsen av vannverket v/ Bjørnar 
Grytvik  21.4. 2017 om dette og veiledet om relevante krav  i drikkevannsforskriften knyttet til 
planlegging og drift av det nye høydebassenget. Men siden dette angår kommunen i rollen som 
eier av vannforsyningssystemet (ikke i rollen som planmyndighet), og reguleres etter 
drikkevannsforskriften (ikke plan – og bygningsloven), antar vi at disse forholdene ikke har 
relevans for reguleringsplanforslaget. 

 

Med hilsen 

Solveig Almaas 
seksjonssjef 
         Erik Wahl 
         spesialinspektør 
Kopi til: 

 Frøya kommunale vannverk v/Bjørnar Grytvik 
 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Deres ref: STAS/2170  
Vår ref: 2017/089640  
Dato: 28.04.2017  

FRØYA KOMMUNE 
 
Postboks 152 
7261 SISTRANDA 
 
    

Org.nr: 985399077  



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 10.04.2017 

Sak: 9/17  Arkivsak: 17/796 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - ELDRERÅD - BREMNESTUVA HØYDEBASSENG - 

DETALJREGULERINGSPLAN  

 

Vedtak: 

Eldrerådet og Brukerrådet har ingen merknader til reguleringsplan for Bremnestuva, med bestemmelser 

og plankart datert 06.01.17 og planbeskrivelse datert 09.02.17. 

 

Eldrerådet og Brukerrådet vil presisere at hensynet til universiell utforming må ivaretas når det gjelder 

uteområde for besøkende/turgåere.  

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling: 

Behandling: 
Eldrerådet og Brukerrådets behandling i møte 10.04.17: 
 

Eldrerådet og Brukerrådet har ingen merknader til reguleringsplan for Bremnestuva, med bestemmelser og 

plankart datert 06.01.17 og planbeskrivelse datert 09.02.17. 

 

Eldrerådet og Brukerrådet vil presisere at hensynet til universiell utforming må ivaretas når det gjelder 

uteområde for besøkende/turgåere.  

 

Enstemmig.  

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: 611  

Arkivsaksnr.: 17/1640    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet  

Kommunestyret 

 
UTBYGGING AV HOLAHAUAN BOLIGOMRÅDE PÅ KVERVA 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å avslutte forhandlinger om grunnerverv for 

nødvendig tomtekjøp til utbygging av boligfeltet Holahauan på 

Kverva/Nordskag. 

2. Frøya kommunestyre vedtar å ikke gjennomføre detaljprosjektering fram til 

anbudsdokumenter. 

3. Frøya kommunestyre vedtar å ikke bygge ut boligfeltet Holahauan på 

Kverva/Nordskag 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Holahauan – forprosjekt datert 20.05.2014 

Holahauan - reguleringsplan og kart over eiendommer 

Orienteringsbrev til grunneiere - avklaring vedrørende salg 

Vedtak fra FSK 03.06.14 sak 14/629 – vedrørende forhandling av nødvendig tomteareal 

FSK 22.03.17 Sak 17/675 med protokoll 

 

Saksopplysninger:   
Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med kostnadsoverslag 

for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. Det vises også til likelydende brev tilskrevet 

grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser for området. 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt på Kverva ble egnengodkjent i 2009. Feltet omfatter 17 nye 

boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa. Det er utarbeidet ett forprosjekt for utbygging av 

infrastruktur for feltet. 

Det har vært annonsert og forespurt interesse for området i 2016 og det ble avklart å inngå 

forhandlinger med grunneiere etter at interessen for området passerte seks konkrete forespørsler 

for kjøp av tomt i området. Møte med grunneiere og forhandlinger om pris for området startet 

høsten 2016. Kommunen har forhandlet med bakgrunn i prisestimat i brev til grunneiere og kalkyle i 

forprosjekt. Siste tilbud fra kommunen er på kr 45,- pr m2. Prisforventning fra grunneiere er på kr 



100,- pr m2. Det opplyses om at grunneier på gnr 16 bnr 9 ikke er interessert i å delta i utbyggingen, 

dette gjør at tomt nr. 16 og 17 utgår i prosjektet og vi sitter igjen med 15 tomter i boligfeltet. 

Videre har det, med bakgrunn i tilbakemelding om utvidet fullmakt i FSK 22.03.17 vært forhandlet 

videre om grunnerverv for nødvendig tomteareal til utbygging av boligfeltet. Forhandlingene er 

avsluttet og prisnivået for grunnerverv ble betydelig høyere enn forespeilet i opprinnelig prosjekt – 

dette utgjør en dobling av opprinnelig pris.  Opprinnelig tomtepris var estimert til kr 450 000,-  

Dagens prisnivå ligger på kr 560 000,- kr pr tomt. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) og 

utgjør også en prisøkning på tomtene.  

Av 7 interesserte tomtekjøpere sier nå 3 at de ikke vil kjøpe, 2 vil kjøpe og 2 er ikke tilgjengelig for 

tilbakemelding. 

 

 

Vurdering: 

 

 
Forprosjektet tar utgangspunkt i en entreprenørkostnad på kr 5 873 925,- for utbygging av 

boligfeltet. For å etablere boligfeltet må det også utvikles infrastruktur inn til området, vann, avløp 

og veg må på plass og dette utgjør til sammen en kostnad på kr 2 600 900,- Til sammen utgjør hele 

utbyggingen en total kostnad på kr 8 474 825,- eks mva. i 2014 kroner. 

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS konsumprisindeks) 

Grunnerverv 

Ser vi på grunnerverv på gnr 16/10 og 15/6 utgjør dette til sammen 34000 m2. For å unngå å kjøpe 

mer areal enn nødvendig foreslås ett grunnerverv oppad begrenset til 28000 m2, som helt 

nødvendig areal for utbyggingen. En beregning viser da at grunnerverv vil beløpe seg til kr 75,- pr 

m2 x 28000 m2 som blir sum kr 2 100 000,- Fordelt på 15 boligtomter utgjør dette kr 140 000,- pr 

tomt. 

Kommunens selvkost pr tomt 

Ser vi isolert sett på entreprenørkostnaden i forprosjektet er det på kr 5 873 925,- (kr 6 343 839,- 

omregnet med 1,08 for 2017). Tall i beregningen med parentes gjelder 2017, tall uten parentes 

gjelder prisnivå med utgangspunkt i 2014 med grunnerverv til 37, - kr pr m2. 

Fordeler vi dette på 15 tomter blir dette kr 391 595,- (kr 422 922,-) Summerer vi dette sammen med 

grunnerverv blir dette til sammen kr 460 661,- (kr 562 922,-) pr tomt i kommunens selvkost. Tar vi 

med kostnader beregnet for nødvendig infrastruktur til boligfeltet utgjør dette kr 2 600 900,- (kr 2 

808 972,-) fordelt på 15 tomter som gir kr 173 394,- (kr 187 265,-) pr tomt i tillegg. 

Markedsmessig vurdering 

Kommunen selger boligtomter i Sistranda sentrum for kr 450 – 500 000,- pr tomt. Det er 

markedsført ett prisnivå rundt kr 450 000,- pr tomt for boligfeltet på Holahauan, og det der med 

bakgrunn i dette prisnivået vi har fått henvendelser på området. Henvendelsene kommer som en 

stor del fra folk som jobber lokalt på Kverva/Nordskaget og som ønsker å etablere seg pga. av 

nærhet til arbeidsplassen. 



Det antas at det ikke er stor markedsmessig vilje til å betale noe vesentlig ut over prisantydning for 

området, og flere av de som var potensielle kjøpere har nå trukket seg fra prosjektet. Med bakgrunn 

i dette anbefales det ikke å realisere utbygging av området.  

Det kan også nevnes at det innenfor 2-3 km i samme området ligger boligtomter til salgs for kr 

420 000,- pr tomt.  

 

 

 

 

 

























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: 611 &50  

Arkivsaksnr.: 17/675  Unntatt offentlighet  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRUNNERVERV BOLIGFELT HOLAHAUAN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet vedtar å tilby inntil kr 50,- pr m2 for grunnerverv oppad begrenset til 22.000 

m2 for Holahauan boligområde på Kverva. Inkludert i grunnerverv er regulerte tomter og 

nødvending areal til veg og øvrig infrastruktur og lekeplass. 

 

 

Vedlegg: 

Holahauan – forprosjekt 

Holahauan - reguleringsplan og kart over eiendommer 

Orienteringsbrev til grunneiere -  avklaring vedrørende salg 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/675-1 GRUNNERVERV BOLIGFELT HOLAHAUAN  

U Ofl §13 jf. fvl §13 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med 

kostnadsoverslag for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet.  Det vises også til 

likelydende brev tilskrevet grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser 

for området. 

 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt på Kverva ble egnengodkjent i 2009. Feltet omfatter 

17 nye boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa. Det er utarbeidet ett forprosjekt for 

utbygging av infrastruktur for feltet. 

Det har vært annonsert og forespurt interesse for området i 2016 og det ble avklart å inngå 

forhandlinger med grunneiere etter at interessen for området passerte seks konkrete 

forespørsler for kjøp av tomt i området. Møte med grunneiere og forhandlinger om pris for 

området startet høsten 2016. Kommunen har forhandlet med bakgrunn i prisestimat i brev til 

grunneiere og kalkyle i forprosjekt. Siste tilbud fra kommunen er på kr 45,- pr m2.  

Prisforventning fra grunneiere er på kr 100,- pr m2.  Det opplyses om at grunneier på gnr 16 



bnr 9 ikke er interessert i å delta i utbyggingen, dette gjør at tomt nr. 16 og 17 utgår i 

prosjektet og vi sitter igjen med 15 tomter i boligfeltet.  

 

Vurdering: 

 

Forprosjektet tar utgangspunkt i en entreprenørkostnad på kr 5 873 925,- for utbygging av 

boligfeltet.  For å etablere boligfeltet må det også utvikles infrastruktur inn til området, vann, 

avløp og veg må på plass og dette utgjør til sammen en kostnad på kr 2 600 900,-   Til 

sammen utgjør hele utbyggingen en total kostnad på kr 8 474 825,- eks mva. i 2014 kroner.  

Konsumprisindeks for januar 2014 til januar 2017 er 7,97% (kilde STICOS 

konsumprisindeks) 

 

Grunnerverv 

 

Ser vi på grunnerverv på gnr 16/10 og 15/6 utgjør dette til sammen 34000 m2. For å unngå å 

kjøpe mer areal enn nødvendig foreslås ett grunnerver oppad begrenset til 22000 m2. En 

beregning viser da at grunnerverv vil beløpe seg til kr 50,- pr m2 x 22000 m2 som blir sum kr 

1 100 000,-  Fordelt på 15 boligtomter utgjør dette kr 73 333,- pr tomt.   

 

Kommunens selvkost pr tomt 

 

Ser vi isolert sett på entreprenørkostnaden i forprosjektet er det på kr 5 873 925,- (kr 

6 343 839,- omregnet med 1,08 for 2017) 

Fordeler vi dette på 15 tomter blir dette kr 391 595,- (kr 422 922,-) Summerer vi dette 

sammen med grunnerverv blir dette til sammen kr 464 928,- (kr 496 255,-) pr tomt i 

kommunens selvkost. Tar vi med kostnader beregnet for nødvendig infrastruktur til boligfeltet 

utgjør dette kr 2 600 900,- (kr 2 808 972,-) fordelt på 15 tomter som gir kr 173 394,- (kr 

187 265,-) pr tomt i tillegg.   

 

Markedsmessig vurdering 

 

Kommunen selger boligtomter i Sistranda sentrum for kr 450 – 500 000,- pr tomt. Det er 

markedsført ett prisnivå rundt kr 450 000,- pr tomt for boligfeltet på Holahauan, og det der 

med bakgrunn i dette vi har fått henvendelser på området. Henvendelsene kommer som en 

stor del fra folk som jobber hos Salmar og som ønsker å etablere seg i tilknytning til området 

pga. av nærhet til arbeidsplassen.  Det antas at det ikke er stor markedsmessig vilje til å betale 

noe vesentlig ut over prisantydning for området. Med bakgrunn i dette anbefales det ikke å 

tilby mer en kr 50,- pr m2 for grunnerverv. Kommunen bør også vurdere om det er 

økonomisk forsvarlig å realisere dette prosjektet.  

 

Rådmannens innstilling i saken 

 

Det vises til forprosjekt for utbygging av Holahauan boligområde på Kverva med 

kostnadsoverslag for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet.  Det vises også til 

likelydende brev tilskrevet grunneiere for området vedrørende grunnerverv og erfaringspriser 

for området. 

 

Rådmann anbefaler på dette grunnlaget Formannskapet å tilby inntil kr 50,- pr m2 for 

grunnerverv oppad begrenset til 22000 m2. Inkludert i grunnerverv er regulerte tomter og 



nødvending areal til veg og øvrig infrastruktur og lekeplass. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/629    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

KVERVA(HOLAHAUAN) BOLIGFELT - FORPRSOJEKT  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Det vises til forprosjekt for utbygging av Kverva(Holahauan) boligfelt med kostnadsoverslag 

for utbygging både eksternt og internt i boligfeltet. 

Formannskapet er av den oppfatning at det er viktig å tilrettelegge eneboligtomter i området i 

samsvar med reguleringsplanen, slik at man har tilbud om kommunale tomter også i 

Kverva/Nordskag-området. Dette ikke minst sett i forhold til at man har besluttet utbygging 

av Nordskag oppvekstsenter. 

 

Formannskapet ber om at det snarest inngås forhandlinger med grunneierne om erverv av 

nødvendig tomteareal og at feltet detaljprosjekteres frem til og med utarbeidelse av 

anbudsdokumenter. Så snart kjøpekontrakter med grunneierne er godkjent utlyses tomtene på 

det åpne markedet for å få en oversikt over interessen for tomtekjøp. Utbygging av feltet 

avventes inntil frist for påmelding for kjøp av tomt er utgått. 

 

 

Vedlegg: 
Reguleringsplan for Holahauan boligfelt 

Forprosjekt for utbygging av Holahauan boligfelt, datert 20.05.2014 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Reguleringsplan for Holahauan boligfelt(Kverva) ble egengodkjent i 2009.  Feltet omfatter 

totalt 17 nye boligtomter med en tomtestørrelse på 1 – 1,2 daa.  

 

Det er nå utarbeidet forprosjekt for utbygging av infrastruktur for feltet og forprosjektet 

legges nå frem for godkjenning.  

Vurdering: 

 
Ved andre utbygginger av boligfelt i kommunen er kostnadene til hovedveg inn til første 

tomta(reguleringsgrensa) ikke fordelt på tomtene, men bekostet av kommunen fullt ut. Det 



samme gjelder hovedvannledning og hovedkloakk inn til reguleringsgrensa. Disse 

kostnadene er dekket over VAR-området. 

 

Med dette som utgangspunkt er det følgende kostnadsoppsett for utbygging av feltet: 

 

 Hovedveg   : kr.    897.150,- 

 Hovedvannledning  : kr.    299.000,- 

 Hovedkloakk   : kr. 1.404.750,- 

 Infrastruktur internt i feltet : kr. 5.873.925,- 

 Totalt ekskl. mva  : kr. 8.474.825,- 

 
Med 17 tomter betyr dette en tomtekostnad på kr. 350.000,- for infrastrukturen. I tillegg 

kommer råtomtpris, gebyrer for deling, kartforretninger og tinglysing. Skal man også ta med 

kommunens rentekostnader for den forskottering av utbyggingen kommunen foretar på 

lignende måte som for Beinskardet, vil man komme opp i en tomtepris på 450- 500.000,- alt 

avhengig av hvilke pris det blir for erverv av boligområdet. 

 

Med bakgrunn i de høye utbyggingskostander pr. tomt er det foreløpig ikke oppstartet 

forhandlinger med grunneierne i området om kjøp av tomtefeltet. Dette med bakgrunn i at 

man faktisk da i ytterste konsekvens kan sitte med et boligfelt som ikke blir utbygd eller hvor 

man ikke får solgt tomter pga. tomteprisen. 

 

Administrasjonen har hatt en telefonisk henvendelse om kjøp av tomt i området. Det ble 

allerede da antydet en tomtepris på rundt kr. 450.000,- og vi fikk da til svar at det var helt 

uaktuelt å kjøpe tomt i området til denne prisen. Tomtefeltet har ikke vært ulyst på det åpne 

marked, da vi ikke har tomteprisen klar før nå. Rådmannen mener at man kanskje bør 

kunngjøre ledige tomter i feltet og med en tomtepris på kr. 450.000,- for å få en oversikt over 

interessen. Dersom man foretar en slik kunngjøring så må man holde fast ved denne 

tomteprisen, selv om anbud på et senere tidspunkt viser en høyere kostnad. 

 

Med en total utbyggingskostnad på ca. kr. 8,5 mill og med tillegg av tomtekjøpet, så vil dette 

bety en stor økonomisk utgift for kommunen dersom man ikke får solgt tomtene. Det kan her 

vises til utbygging av Nordskag boligfelt og Dyrøy boligfelt som ble utbygd på slutten av 80-

tallet og hvor man til slutt måtte la tomtene gå gratis. Selv med gratis tomter var det 

vanskeligheter med å få «kjøpere» til tomtene. Det må her tillegges at Holahauan boligfelt vil 

være mere attraktivt enn tidligere tomtefelt på Nordskag og Dyrøy, i og med at tomtene er 

sjønære og ikke minst har sjøutsikt. 

 

Rådmannen finner det naturlig å få en avklaring med formannskapet om kommunen ut fra 

den kjennskap vi har til utbyggingskostnaden vil igangsette erverv av området og videre 

prosjektering og utlysing av utbygging på anbud.  

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463274 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet Unntatt offentlighet  

Møtedato: 22.03.2017 

Sak: 46/17  Arkivsak: 17/675 

 

SAKSPROTOKOLL - GRUNNERVERV BOLIGFELT HOLAHAUAN  

 

Vedtak: 

 

Rådmann bes å fortsette forhandlingene. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 22.03.17: 

 

Knut Arne Strømøy vil ha vurdert sin habilitet da han er medeier i saken på Dyrvik som står på vent.  

Knut Arne Strømøy ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Følgende omforente forslag til endring i vedtaket ble fremmet: 

 

Rådmann bes å fortsette forhandlingene. 

 

Enstemmig. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Stian Aspaas Haugen Arkiv: PLAN 1620201106  
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Saksopplysninger:   

Innledning: 



Norconsult har på vegne av tiltakshaver Sør- Trøndelag Fylkeskommune utarbeidet 

planforslag for Frøya kultur- og kompetansesenter. Komplett planforslag ble overlevert 

Frøya kommune den 23.05.17. Reguleringsplanforslaget er utfyllende beskrevet i den 

vedlagte planbeskrivelsen.  

 

Hensikt med plan er å tilrettelegge for undervisning i fiskerivirksomhet ved at det 

opparbeides moloer og flytekaianlegg i sjø for fartøyer benyttet i undervisningen av elever 

på Frøya Videregående skoles linje for fiskeri og havbruk. Det er behov for å knytte 

skolebåten Fru Inger nærmere undervisningsstedet og få tilrettelagt bedre fasiliteter og 

kaiforhold. Nytt anlegg vil også være konstruert med tanke på universell utforming ved 

tilrettelegging for blant annet rullestolbrukere. Videre er det også planlagt NTNU sitt 

forskningsfartøy Gunnerus vil kunne benytte område og det er tenkt anleggelse av 

flytebryggeanlegg tilrettelagt som gjesteplasser for småbåter. 

 

Planforslaget har også som hensikt å klargjøre en del bebyggelse og anlegg som er oppført, 

og man har angitt Sistien gjennom planområde, med nødvendige tekniske løsninger og 

fellesområder.  

 

Planområdet og forhold til overordnet plan: 

 

Selve planområdet er på ca. 49 dekar, noe som innebærer en utvidelse av dagens planområde 

på ca. 17 dekar. 

 

Planområde består i hovedsak av dagens reguleringsplan for Frøya kultur- og 

kompetansesenter (planid.1620201106), noe overlapping av Blått kompetansesenter 

(planid.1620201410) i sjø, og noe uregulert sjøareal helt i øst. Nytt planforslag vil erstatte 

dagens reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter (planid.1620201106) i sin 

helhet. Nytt planforslag stadfester i all hovedsak eksisterende bebyggelse på land, men åpner 

for utvidelse og en annen type bebyggelse ute i sjø, sammenlignet med gjeldende 

reguleringsplan. Det er tidligere i arkivsak 14/272 gitt dispensasjon til anleggelse av 

kaianlegg åtte meter utenfor planområde og bygging av Midtsiholmen uten fri 

gjennomstrømning av vann. 

 

Planforslaget følger i hovedtrekk opp de bestemmelser og retningslinjer satt i 

kommunedelplan for Sistranda. Det er særlig lagt vekt på Sistien og tilgjenlighet for 

allmenheten i strandsonen.  

 

Formannskapet gjorde i møte den 21.04.15, sak: 68/15 vedtak om at det skal planlegges og 

tilrettelegges for flytebrygge med inntil 10 gjesteplasser ved Frøya videregående skole. Dette 

er nå ivaretatt gjennom planforslaget, og det er avsatt område for småbåthavn på 1,9 daa. 

Planforslaget tar ikke stilling til blant annet drift, opparbeiding og eierskap til småbåthavnen. 

Eventuelle økonomiske konsekvenser er derfor ikke vurdert.  

 

Kommunestyret gjorde i møte den 01.06.17, sak: 60/17 vedtak om at det skulle bevilges 3,35 

millioner kroner til delfinansiering for utbygging av gjestehavn i forbindelse med Sør- 

Trøndelag Fylkeskommune sitt prosjekt for kai og molobygging ved Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Det er avsatt område for småbåthavn i planforslaget.     

 

Beskrivelse av plan: 

Bebyggelse og anlegg: 



Område på land avsatt til offentlig og privat tjenesteyting åpner for en utnyttelse på 

maksimalt tillate BYA 6340 m2. Regulerte område er på 11,4 daa. Parkering er inkludert inn 

i dette. Det er i plan ikke planlagt ytterligere utbygging på land innenfor område for offentlig 

og privat tjenesteyting, men planforslaget åpner for noe tilbygging innenfor planformålet. 

Planforslaget har i hovedsak fokusert på å sikre eksisterende bebyggelse.  

 

Område har tilgang på fortau og oversiktlig med trafikksikker tilkomst ned til planområde.  

Adkomst er allerede opparbeidet helt sør og nord i planområdet. I nord er adkomst sikret 

med avkjørsel ned til parkeringsareal for område. Det er fra parkeringsplass etablert 

gangadkomst ned til molo. Fra sør er det anlagt veiadkomst ned til etablerte sjøhus. Vei vil 

bli benyttet av Frøya videregående skole i tilknytning til deres aktivitet nede på 

moloområdet. For å sikre unødvendig kjøring og bruk av adkomstvei vil det bli aktuelt å 

sette opp veisperring eller regulere adkomst på annen måte. 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

Det er planlagt anlagt to moloanlegg ut i sjø. Nordre molo er planlagt frittliggende uten 

landadkomst. Hovedsakelig for å skjerme sjøområde fra vær og vind.  Det er tenkt at 

fritidsbåter kan bruke sundet mellom molo og land ved høyvann til inn og utseiling. Søndre 

molo anlegges med landtilgang mot dagens sjøhus. På molo opparbeides et tilleggsareal kalt 

Midtsiholmen tenkt som amfi for elever og utkikkspunkt. Kaianlegg etableres med 

flyteelement i betong og kaiplate. På kaiplate etableres det også kaiskur for skolen.  

 

Grønnstruktur: 

Sistien er detaljplanlagt gjennom planområde. Det er planlagt størst mulig organisk og 

naturlig trase for Sistien. Det er åpnet for fellestiltak og enkel tilrettelegging gjennom 

friområde. Område i sin helhet vil være et viktig tur- og rekreasjonsområde for hele 

Sistranda, og man ønsker legget til rette for et grøntområde av god kvalitet for alle alder og 

funksjonsgrupper.       

 

Virkninger av plan: 

I forbindelse med melding av planoppstart har rådmannen vurdert at planen ikke faller 

innenfor forskrift om konsekvensutredning. 

 

Planområde innebærer en utvidelse av planlagte utbygging i sjø. Dette vil være synlig særlig 

fra sjø, men rådmannen vurderer dert slik at det er en rekke andre byggverk på Sistranda som 

gjør at selve molo og kaiutbyggingen ikke vil merkbart skille seg ut. Område på Sistranda 

bærer preg av at det er gjort en rekke inngrep ned mot sjø i planområde, med blant annet 

sjøhus og Frøya kultur- og kompetansesenter. Moloutbygging vil også i stor grad tilsvare det 

som er gjort på Siholmen. 

 

Planforslaget medfører en del ikke reversible inngrep både i strandsonen og i sjø. Mudring 

vil for det meste innebære flytting av en del masser, særlig i nære strandsonen. Det vil også 

være behov for vedlikehold da det er fare for tilsig av masser inn i område som mudres. 

Fylling i form av molo og planlagte riggområde som senere skal brukes til fellesområde, vil 

være noe framtredende i landskapsbilde.  

 

I henhold til planområde og tiltakene her sine konsekvenser for klima og det ytre miljø, så er 

disse i stor grad ivaretatt gjennom planforslaget. Anleggsarbeid i område skal utføres når 

nærliggende oppdrettslokalitet ikke inneholder fisk og det har vært dialog med 

Fiskeridirektoratet angående påvirkning på gyteområde Erviksvaet, 2 km nord for 



planområde. Avbøtende tiltak og eventuelle konsekvenser er nærmere forklart i 

planbeskrivelsen.  

 

Merknader etter andre gangshøring og offentlig ettersyn og begrenset høring: 

 

Offentlig myndighet og private 

merknader/innsigelser 

Tiltak i plan 

Fylkesmannen i Sør- Trøndelag: 

Våre tidligere merknader er i hovedsak 

innarbeidet i planen.   

Viktig å sikre allmenhetens interesser for 

tilgang til sjø og spesielt etterbruk av 

riggområde for allmenheten. Savner 

vurdering av deponiområde. Dette kan tas i 

søknad etter forurensningsregelverket. 

 

 

Bruk av område for allmenheten er sikret 

gjennom plan, og har vært noe av 

intensjonen bak planforslaget. Resterende 

tas gjennom søknad søknad etter 

forurensningsregelverket. 

Sør- Trøndelag Fylkeskommune: 

Ingen merknader. 

 

Ok, ingen merknader. 

Kystverket: 

Ingen merknader. 

 

Ok, ingen merknader. 

NTNU- Vitenskapsmuseet: 

Ingen merknader til planen utover å vise til 

meldeplikten. Anmoder om bestemmelse 

vedrørende funn av fredet materiale under 

vann. 

 

Ivaretatt i bestemmelse §3.2. 

NVE: 

Anbefaler at det tas inn bestemmelse om 

molotopp på kote +3,0. 

Anbefaler at det i plankartet tas inn 

byggegrense som medfører at det ikke 

etableres ny bebyggelse under kote +3,0. 

 

 

Slamanlegg kommer ikke fram av 

reguleringsplankart. 

 

Dersom slamanlegget har en plassering som 

medfører fare for oversvømmelse ved 

stormflo, må det i planbestemmelsene 

fastsettes krav som hindrer at anlegget ved 

stormflo påføres skade. 

Tas til etterretning. Ny bestemmelse §5.1 c. 

 

Vurderer at det er mer hensiktsmessig å 

lage bestemmelse for å hindre at ny 

bebyggelse kommer for lavt. Har laget ny 

bestemmelse §3.1 e. 

 

Tas til etterretning. Plankartet suppleres 

med hensynssone for kommunalteknisk 

anlegg. 

 

Tas ikke til følge. Anlegget er bygd for 

mange år siden i en sone med fare for 

stormflo.  

Slamanlegget er på sikt planlagt utfaset  

Bremnesgruppen: 

Mener at et nytt marinaanlegg er i strid med 

arealplan og kommunedelplan for Sistranda 

samt regionale/nasjonale føringer. Påpeker 

at anlegget ikke er forenelig med planer for 

strandsonen. 

  

 

Initiativet ved Frøya kultur- og 

kompetansesenter har helt åpenbart 

 

Om merknad kun er knyttet til selve 

småbåtplassene, så gjør Frøya kommune 

oppmerksom om at dette er i tråd med 

nasjonale retningslinjer, da inngrep i 

strandsonen nå samles.   

 

 

Videre inngrep har store begrensninger pga. 

størrelse og utstrekning på moloene. Videre 



utbyggingspotensial, og vil meget 

sannsynlig åpne for et større anlegg på sikt. 

 

 

Gjør også oppmerksom på at Rabben 

Marina som er en del av Bremnesgruppen 

har inngått avtale med Frøya kommune om 

tilrettelegging av 12 gjesteplasser i Rabben 

Marina. 

utbygging vil medføre store inngrep og 

omfattende anleggsarbeider, og vurderes 

derfor som lite sannsynlig i framtiden. 

 

Angående gjesteplasser på Rabben marina 

vises det til Formannaskapsvedtak 21.04.15 

i sak 68/15, hvor man ønsker gjesteplasser i 

tilknytning til Frøya kultur og 

kompetansesenter. Det vises også til sak 

60/17 i kommunestyret den 01.06.17 hvor 

det ble vedtatt at man ønsker å bevilge 

penger til opparbeidelse av gjestehavn for 

småbåter i tilknytning til Frøya kultur- og 

kompetansesenter. Opparbeidelse av 

gjesteplasser i område har vært en politisk 

målsetning siden 2015. 

Eldreråd og Brukerråd: 

Eldrerådet og Brukerrådet vil presisere at 

kravet til universell utforming må være 

oppfylt både når det gjelder bygningen, 

havneanlegg og uteområdet. 

 

Kravene og prinsippene omkring universell 

utforming skal følges opp gjennom 

byggesak og i § 3.1.f. Det stilles høyere 

krav i områder tenkt for offentlig 

tjenesteyting og fellesområder.  

Statens vegvesen region midt: 

Ingen merknader. Tilbakemelding muntlig 

og per e- post.  

 

Ok, ingen merknader 

Fiskeridirektoratet: 

Har ikke mottatt svar fra Fiskeridirektoratet. 

 

Ingen merknader. Man forholder seg til 

uttalelse gitt den 14.11.16 i forbindelse med 

varsel om oppstart av plan.  

 

 

Endringer i plan: 

Merknader er gjennomgått i samråd med forslagstiller og deres plankonsulent, rettinger er 

gjort at tiltakshaver. De fleste av rettingene innebærer en presisering av bestemmelser. For 

øvrig er det lagt inn krav til at bebyggelse og molo må ligge på minimum kote +3 NN2000.  

 

 § 3.1.e: All bebyggelse skal legges på kote +3,0 NN2000 eller høyere. 

 § 3.1.f: Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal 

være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i byggtekniskforskrift. 

 § 3.1.g: Friområde skal ha god arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering og 

materialbruk 

 § 3.1.h: Det skal legges vekt på bruk av bestandige materialer av høy kvalitet og 

robusthet. 

 § 3.1.i: Det skal etableres god belysning i områder for alminnelig ferdsel. 

 §3.2.a: Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete 

kulturminner over eller under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks 

stanses og funnet skal meldes kulturminnemyndigheten i Sør-Trøndelag Fylke, NTNU 

Vitenskapsmuseet. 

 § 5.1.c: Moloer skal ha topp på minimum kote +3,0 NN2000. 



 § 6.1.a: Området merket o_GF er avsatt til offentlig turvei Sistien. 

 § 9.1.a: Hensynssone for kommunalteknisk anlegg. Det tillates ikke bebyggelse eller 

andre tiltak over etablert anlegg. 

 § Plankart justert etter merknadsbehanling.  

 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i ovenstående vedtar Frøya Kommune å egengodkjenne reguleringsplan for 

Frøya kultur- og kompetansesenter, som vist på plankart datert 23.05.17 og 

planbestemmelser og planbeskrivelse datert 18.05.17. 

 

Reguleringsplan Frøya kultur- og kompetansesenter gnr/bnr 21/212 m. fler (planid: 

1620201106) vedtatt 25.01.12, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 

bestemmelser, blir i sin helhet blir erstattet av ny detaljregulering for Reguleringsplan Frøya 

kultur- og kompetansesenter (planid: 1620201701). 

 

Forhold til overordna planverk: 

Planområde består av dagens reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter (planid. 

1620201106) og Kommunedelplan for Sistranda (planid. 1620200903). 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planforslaget tilrettelegger for tiltak som kan medføre utgifter for kommunen. 

Ansvarsforhold tilknyttet drift og opparbeiding av ulike funksjoner og fellesområder avklares 

med Sør- Trøndelag Fylkeskommune. 
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Figur 1 Fru Inger 
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1 Bakgrunn 

1.1 HENSIKT MED PLANEN 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune ønsker å tilrettelegge bedre for undervisning i fiskerivirksomhet 
ved at det opparbeides moloer og flytekaianlegg i sjø for fartøyer benyttet i undervisningen av 
elever på Frøya Videregående skoles linje for fiskeri og havbruk.  

Nåværende kai for «Fru Inger» er lokalisert i en gammel brygge ca. 2km nord for skolen. Brygga er 
i dårlig bygningsmessig tilstand og tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. Transport av 
elever til kaia bruker verdifull undervisningstid. 

Nytt anlegg er konstruert for å overholde kravene til universell utforming ved at det bygges adkomst 
for rullestolbrukere fra en flytekai i egnet høyde over vannflaten. 

Tiltaket har stor samfunnsmessig betydning som tilrettelegging for eneste undervisningstilbud i sitt 
slag i Sør-Trøndelag. Universell utforming er høyt prioritert av STFK og sentrale myndigheter. 

Tiltakshaver er i kontakt med Frøya kommune som fokuserer på utvikling av Sistranda som 
kommunesenter. Formannskapet har i vedtak av 21.04.2015 besluttet å iverksette planlegging av 
flytebrygge som gjesteplasser for småbåter. Videre er utdypingen økt utover minimumsbehovet for 
skolefartøyet for at NTNU sitt forskningsfartøy «Gunnerus» skal benytte havna på sine tokt i 
farvannet rundt Frøya. 

 

Figur 2 Fru Inger ved flytekai merk avstigningshøyde! 
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1.2 TILTAKSHAVER 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune er tiltakshaver for utbyggingen og forslagsstiller for 
reguleringsendringen. 

Norconsult er utførende konsulent for planleggingen. 
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2 Planprosess 

 

2.1 FORMELT GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET 

2.1.1 Vurdering av krav om konsekvensutredning 

Frøya kommune vurderer at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

2.2 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN 

Krav til oppstart av reguleringsplanarbeid følger av Plan- og bygningsloven § 12-8.  

Ettersom forslagstilleren er en annen enn planmyndigheten, Frøya kommune, har planspørsmålet 
blitt lagt frem for kommunen som har gitt råd om hvordan planen bør utarbeides. 

Oppstartsmøte reguleringsarbeider ble avholdt 20.10.2016 hvor Frøya kommune, Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune og Norconsult AS deltok. Vesentlig problemstillinger ble drøftet, kommunen framla 
forslag til prosess og plangrense og innhold i plan ble diskutert. 

2.2.1 Medvirkning 

Oppstart planarbeider ble kunngjort i Hitra-Frøya den 11.11.2016. 

Brev til naboer og myndigheter i henhold til adresseliste fra Frøya kommune er sendt 10.11.2016 

Informasjon er 11.11.2016 lagt ut på www.norconsult.no/kunngjoringer. 

Det har i planprosessen vært møter med Fylkesmannens miljøavdeling og Fiskeridirektoratet. 
Tiltaket er utformet i samspill med STFK som ivaretar skolens behov og Frøya kommune som har 
gitt innspill til utforming tilpasset kommunenes ambisjoner om å utvikle Sistranda til et moderne 
kommunesenter. 

Hovedutvalget for forvaltning i Frøya kommune vedtok i møte 16.03.2017 sak 33/17, å sende 
reguleringsplan for Frøya Kultur- og Kompetansesenter, med plankart, beskrivelse og 
bestemmelser datert 13.03.17, ut på offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Vedtaket er fattet i 
medhold av plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

Frist for evt. merknader satt til innen 05.05.17  
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2.3 MERKNADER  

2.3.1 Planoppstart 

Frist for merknader er i planoppstart satt til 30.12.2016 

Tabell 1 Innspill til planoppstart 

Innspill fra Dato Innspill Behandling i planen 

Kystverket 15.11.2016 Intet å bemerke.   

Sør-Trøndelag  
Fylkeskommune 

26.10.2016 Ingen merknader. 

Ikke registrert kulturminner på området på 
landsiden, vil være liten risiko for konflikt.  

 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

19.12.2016 Ingen merknader. 

Sistien er viktig. Foreslår rekkefølgekrav om at 
Sistien skal opparbeides som en del av 
prosjektet. 

Viktig å sikre allmenhetens interesser for tilgang 
til sjø og spesielt etterbruk av riggområde for 
allmenheten. 

Påpeker viktigheten av; 

Synliggjøring av vurdering etter prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12.  

Søknad til Fylkesmannen om mudring og 
utfylling.  

Samfunnssikkerhet og ROS-analyse med 
havnivåstigning og vurdering av skredfare. 

Sistien er et kommunalt 
ansvar. STFK er i dialog 
med Frøya kommune om 
opparbeidelse av Sistien. 

Sisteien tegnes inn på 
plankartet. 

Øvrige punkter tas til 
etterretning i 
planarbeidet. 

NTNU 
Vitenskapsmuseet 

19.12.2016 Forrige plan ble undersøkt uten å gjøre funn av 
undervanns kulturminner med behov for videre 
oppfølging.  

Vil vurdere behov for nye undersøkelser av 
utvidet område når ny plan foreligger. 

 

NVE 09.12.2016 Ingen merknader, vedlagt sjekkliste.  
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Fiskeridirektoratet 14.11.2016 Det er kartlagt et ressursområde/gyteområde for 
torsk kalt Erviksvaet. 

Akvakulturlokaliteter 12361 Bukkholmen S og 
12993 Lamøya. Tiltakshaver må ta hensyn til 
dette og er erstatningsansvarlig ved eventuelle 
skader på oppdrettsfisken som følge av 
tiltakshavers arbeider. 

Frøya og Hitra fiskarlag er positive til tiltaket. 

STFK har vært i møte 
med Fiskeridirektoratet 
for å få utfyllende 
informasjon om 
gytefeltet. Behandles i 
planen under 
naturmangfold. 

 

STFK har vært i kontakt 
med Måsøyval 
Fiskeoppdrett AS for å få 
nærmere informasjon om 
deres planer. Det er 
besluttet at STFK leier 
inn rådgivere med 
særskilt kompetanse på 
oppdrett til å utarbeide en 
risikovurdering rundt 
anleggsarbeidene. 

 

Statens vegvesen 
region midt. 

 

18.11.2016 Ingen merknader  
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2.3.2 Høringssvar 1. utkast 

Frist for merknader 1 utkast var satt til 05.05.2017 

 

Tabell 2 Merknader til 1. gangs utkast. 

Innspill fra Dato Innspill Behandling i planen 

Kystverket 29.03.2017 Intet å bemerke.  Tas til etterretning. 

Sør-Trøndelag  
Fylkeskommune 

24.03.2017 Ingen merknader. Tas til etterretning. 

Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag 

02.05.2017 Miljøvern. Viktig å sikre allmenhetens interesser 
for tilgang til sjø og spesielt etterbruk av 
riggområde for allmenheten. Savner vurdering 
av deponiområde. Dette kan tas i søknad etter 
forurensningsregelverket. 

Landbruk og bygdeutvikling. Ingen merknader. 

Barn og unge. Ingen merknader. 

Sosial og helse. Ingen merknader. 

Samfunnssikkerhet. Ingen merknader. 

Universell utforming. Ingen merknader. 

Tas til etterretning. 

 

NTNU 
Vitenskapsmuseet 

03.04.2017 Ingen merknader til planen utover å vise til 
meldeplikten. Anmoder om bestemmelse 
vedrørende funn av fredet materiale under vann. 

Tas til etterretning. 

Ivaretatt i bestemmelse 
§3.2. 
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Bremnesgruppen 20.04.2017 Mener at et nytt marinaanlegg er i strid med 
arealplan og kommunedelplan for Sistranda 
samt regionale/nasjonale føringer. Påpeker at 
anlegget ikke er forenelig med planer for 
strandsonen. 

  

 

Initiativet ved Frøya kultur- og kompetansesenter 
har helt åpenbart utbyggingspotensial, og vil 
meget sannsynlig åpne for et større anlegg på 
sikt. 

 

Gjør også oppmerksom på at Rabben Marina 
som er en del av Bremnesgruppen har inngått 
avtale med Frøya kommune om tilrettelegging av 
12 gjesteplasser i Rabben Marina. 

 

Anlegget er plassert på 
Sistranda som en del av 
fylkets skoleanlegg. 
Andre plasseringer er 
ikke forenelig med 
undervisningssituasjonen 
og krav til universell 
utforming. 

Anlegget er låst i 
størrelse av moloene og 
har ikke 
utvidelsespotensiale uten 
omfattende 
anleggsarbeider. 

 

Denne avtalen er ikke 
relevant i plansaken. 
Formannskapet gjorde 
21.04.2015 vedtak i sak 
68/15. «Formannskapet 
ber om at det snarest 
igangsettes 
planlegging/arbeid med 
utbygging av flytebrygge 
som gjesteplasser ved 
FVG sitt prosjekterte 
kaianlegg nedenfor 
Frøya Kultur og 
Kompetansesenter. Det 
bes om at de 
reguleringsmessige 
forhold omkring et slikt 
anlegg, snarest avklares 
med de regionale 
myndigheter.» 
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NVE 25.04.2017 Anbefaler at det tas inn bestemmelse om 
molotopp på kote +3,0. 

Anbefaler at det i plankartet tas inn byggegrense 
som medfører at det ikke etableres ny 
bebyggelse under kote +3,0. 

 

 

Slamanlegg kommer ikke fram av 
reguleringsplankart. 

 

Dersom slamanlegget har en plassering som 
medfører fare for oversvømmelse ved stormflo, 
må det i planbestemmelsene fastsettes krav som 
hindrer at anlegget ved stormflo påføres skade. 

Tas til etterretning. Ny 
bestemmelse §5.1 c. 

Vurderer at det er mer 
hensiktsmessig å lage 
bestemmelse for å hindre 
at ny bebyggelse 
kommer for lavt. Har 
laget ny bestemmelse 
§3.1 e. 

Tas til etterretning. 
Plankartet suppleres med 
hensynssone for 
kommunalteknisk anlegg. 

Tas ikke til følge. 
Anlegget er bygd for 
mange år siden i en sone 
med fare for stormflo.  

Tatt i betraktning at 
anlegget skal fases ut i 
løpet av få år, kan det 
synes som unødig 
pengebruk å oppgradere 
det nå. 

Fiskeridirektoratet  Har ikke mottatt svar fra Fiskeridirektoratet.  

Statens vegvesen 
region midt. 

 

Muntlig 
beskjed til 
Frøya 
kommune. 

Ingen merknader.   
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2.4 VIDERE SAKSGANG 

Planforslaget blir utarbeidet og oversendt Frøya kommune for behandling. I henhold til 
framdriftsplan må kommunen behandle saken i HFF den 16.03.2017. 

Høringsfrist for planforslaget er 6 uker. 

2.5 GJELDENDE PLANSITUASJON 

I tillegg til areal innenfor gjeldende reguleringsplan vil planen omfatte uregulert areal i sjø og noe 
areal som er regulert i reguleringsplan for Blått kompetansesenter (planid.1620 2014-10 ) 

 

Figur 3 Gjeldende reguleringsplan 
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2.6 FORHOLD TIL KOMMUNEDELPLAN 

Kommunedelplan ble vedtatt i 25.06.2009. Ny plan er underutarbeidelse og er på 2 gangs høring. 

Planforslaget følger føringene i både gjeldende og ny kommunedelplanen. 

 

Figur 4 fra gjeldende kommunedelplan. 

 

Gjeldende kommunedelplan (utdrag relevante punkter): 

Fra planrapporten: 

«Deretter skal planen tilrettelegge for finne en avgrensning og formål i strandsone og i sjø som gir 
en hensiktsmessig balanse mellom offentlige og private formål, utbygging og vern, friluftsliv og 
biologisk mangfold. Det er imidlertid viktig at planen tilrettelegger for at strandsonen kan brukes, 
ikke forbrukes. 

 

Det har vært en målsetning først og fremst å legge til rette for en mer intensiv bruk av stranden for 
allmenn helse og glede gjennom å blant annet å etablere tursti i et overordnet rundløypesystem 
med forbindelse til omliggende områder. Andre tiltak er opparbeiding av naturparkområder i 
tilknytning til stien.  

Deretter har det vært et mål å få gjennomslag for en etablering av bebyggelse på nedsiden av 
riksvegen i et begrenset område i direkte tilknytning til ”kystbyen”. Dette for å styrke 

kommunesenterets tilknytning til sjøen, gi tilgang på unike strandkvaliteter ”midt i byen” og utvikle 

riksvegen til en mer integrert del av tettstedet. En gate som i kraft av sine attraktive miljøkvaliteter 
også tar første steg til å binde området mellom Midtsian og Siholmen sammen på langs.» 
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Gjeldende kommunedelplan, planbestemmelser 

§ 1 Formålet med planen 

Tilrettelegge for videreutvikling og urbanisering av Midtsian-området til et tett og attraktivt 
kommunesenter med fokus på handel, service, offentlige tjenester, kultur, skole og bolig. 

 

§ 4.9 Gangveg/turveg i strandsonen – Sistien 

Bygging av turvegen skal skje på mest mulig skånsom måte, og skal ikke innebære utfylling i sjø 
eller andre omfattende terrenginngrep i strandsonen.  

 

Retningslinjer 

Landskap og arkitektur 

De mest karakteristiske landskapstrekkene er sjøflaten, stranden, strandengen og lyngheien med 
vann. Deler av planområdet der det er kontinuitet mellom disse ulike typene landskap er mest 
verdifulle å bevare, f.eks sammenhengende tversdrag fra sjø, via strand, innmark, og utmark til 
lynghei, eller den langsgående strandsonen i hele planområdet.  

 

Midtsian senterområde og Siholmen 

Planen legger opp til en tettstedsutvikling primært på Midtsian og på Siholmen. Satsingsområdet 
for den utviklingen av et tett og attraktivt kommunesenter må være «litt trangt» for å oppnå målet 
om høy intensitet, variasjon og de urbane miljøkvaliteter som en planlegger for. Det betyr i praksis 
at senterområdet på Midtsian skal kunne tilby en stor bredde av tjenester innenfor et lite område 
(gangavstand) samtidig som det skal utvikles med attraktive miljøkvaliteter; Det skal se 
representativt ut, ha gater, fortau, plasser og parkmessig opparbeidelse av områdene mellom 
husene. Det skal være et hyggelig sted å oppholde seg og se og treffe andre folk. Det skal være 
universell tilgjengelighet i alle offentlige rom, gode møteplasser og alle aldersgrupper skal kunne 
fole seg hjemme og bli stimulert til å bruke området. 

 

Sistien 

Planen regulerer inn en trase for Sistien. Sistien skal utformes som en enkel men representativ 
gangveg. Denne skal legges i terrenget og traseen er regulert rundt naust og 
landskapsformasjonen for å oppnå dette. Den er tenkt utformet i naturstein lagt i sand slik at den 
glir inn i landskapet med samtidig framstår som estetisk og bymessig- et viktig byrom i «kystbyen». 
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Kommunedelplan som har vært ute på 2.gangs høring 

Hovedinnhold i planen  

Småbåthavn-farled 

I tillegg vises et havneområde i sjø/farled utenfor Midtsian/Frøya kultur- og kompetansesenter. 
Utgangs-punktet er å vurdere havn med tosidig molo og kaiplass til Frøya videregående skole sin 
båt (fru Inger) og til båter tilknyttet Blått Kompetansesenter. I tillegg skal det gis muligheter for 
etablering av gjestehavn for småbåter. Her må det utarbeides reguleringsplan som også ivaretar 
det nære landområde med bl.a. Sistien, jf. retningslinje tilknyttet bestemmelse 4.3. 

 

Turveg 1/ utvidelse Sistien  

Sistien, som ble lagt inn i kommunedelplan i 2009 fra Siholmen til Rabbakaia, videreføres fram til 
Nord-hammarvika. Den sees i sammenheng med eksisterende gang- og sykkelvegtilbud langs 
fylkesveg 714. Disse vil danne turvegtilbudet "Sistranda rundt" og er også knyttet til turveger 
innover Hauan. Stien binder også sammen ulike områder og aktiviteter som foregår i strandsona. 
Denne vil få en enkel opparbeiding, gruslagt i 2,-2,5 meters bredde. Dette skal gjøre stien brukbar 
for syklister og rullestoler/barnevogner. Det er samtidig viktig å innordne stien til landskapet og 
unngå å overdimensjonere den. Turstien er både ment å være et tiltak som skal fremme rekreasjon 
og friluftsliv, samtidig som det utgjør en attraktiv veg for gående og syklende på veg til og fra 
daglige gjøremål. Stien skal ha en høyere standard mellom folkeparken og Administrasjonsbygget 
sør for Frøya kultur- og kompetansesenter. 

 

Bestemmelser til kommunedelplan 

Retningslinje til 1.2 

Det skal tas hensyn til at Sistien skal gå gjennom byggeområdene. Sistien bør ha tilstrekkelig side-
areal til at intensjonen om en naturopplevelse tilknyttet hav/sjø blir ivaretatt. 

 

1.3 

Områder avsatt til tjenesteyting skal legges til rette med universell utforming.  

Sistien, mellom område F1 til område for sentrumsformål sør for Frøya kultur- og 
kompetansesenter, skal opparbeides etter prinsippene for universell utforming, se § 3.5. 

 

3.6 

Turvei 1 Sistien, mellom Siholmen og Nordhammarvik næringspark, skal, der den ikke følger 
eksisterende veg, bygges ut på en mest mulig skånsom måte, og skal ikke innebære utfylling i sjø 
eller andre omfattende terrenginngrep i strandsonen. Med denne forutsetning, skal den bygges ut 
med tanke på at den gjøres tilgjengelig for så mange brukergrupper som mulig og med følgende 
standard:  

 Stien skal ha et fast/jevnt grusdekke og bygges ut i en bredde på 2-2,5 meter, unntatt:  
 Mellom Folkeparken (F1) og sentrumsformål sør for Frøya kultur- og kompetansesenter skal den 

bygges ut i 3 meters bredde og gis et mer urbant preg.    
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4.4 

I område for farled, bruk og vern av sjø, tillates havn i tilknytning til Blått kompetansesenter og 
Frøya kultur- og kompetansesenter samt gjestehavn. 

Det er krav om reguleringsplan før utbygging kan skje, jf. 1.1. Reguleringsplanen skal også ivareta 
landområdet med Sistien, og utforming av denne. Det bør tas utgangspunkt i at Sistien skal kunne 
brukes som atkomst til moloen til gjesteplassene. Estetisk utforming og tilrettelegging for ulike 
former for bruk av området, må inngå i arbeid med detaljplaner. 

 

2.7 VEDTAK OM GJESTEPLASSER 

Formannskapet gjorde 21.04.2015 vedtak i sak 68/15; 

«UTBYGGING AV MARINA(GJESTEPLASSER) VED PLANLAGT KAI/PIR - FRØYA 
VIDEREGÅENDE SKOLE 

Vedtak: 

Formannskapet ber om at det snarest igangsettes planlegging/arbeid med utbygging av flytebrygge 
som gjesteplasser ved FVG sitt prosjekterte kaianlegg nedenfor Frøya Kultur og 
Kompetansesenter. Det bes om at de reguleringsmessige forhold omkring et slikt anlegg, snarest 
avklares med de regionale myndigheter. 

Så snart de reguleringsmessige forhold er avklart kunngjøres et totalprosjekt som omfatter 
planlegging, prosjektering, produksjon og utlegging av et småbåtanlegg for inntil 10 plasser. 
Tilbudet skal også omfatte evt. nødvendig utdyping av området. I tilbudsutlysningen tas forbehold 
om endelig godkjenning i kommunestyret når det gjelder finansiering av prosjektet. 

Enstemmig.» 

Vedtaket er ivaretatt i reguleringsplanforslag, og det er forhandles mellom kommunen og STFK om 
en utbyggingsavtale. 

Kommunestyret gjorde 01.06.2017 vedtak i sak 60/17; 

«SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, MOLOPROSJEKT MED GJESTEHAVN PÅ 
SISTRANDA OG KAI FOR «FRU INGER» 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved Frøya 
kultur og kompetansesenter i samarbeid med Sør - Trøndelag fylkeskommunes prosjekt for kai for 
«Fru Inger». Frøya kommunes andel begrenses til maksimalt 3,35 mill. kr. Dette finansieres 
gjennom låneopptak i investeringsbudsjettet for 2018 

2. Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommunen ser for seg en fordeling som baseres 
seg på samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der fordelingen blir prosentvis 
andel ut fra den totale investeringen. 

3. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle frem en endelig avtale på eierskap og drift 
med Sør-Trøndelag fylkeskommune. 
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Endelig avtale legges frem til politisk godkjenning i formannskap. 

Vedtatt med 17 mot 6 stemmer.» 
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3 Planområdet 

3.1 BELIGGENHET 

Planområdet ligger på Sistranda på østsiden av Frøya. Sjøarealet vender mot Inntian som skjermer 
mot Frohavet på yttersiden av øygruppa. 

 

Figur 5 Frøya med planområdet. 
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3.2 PLAN/ PLANOMRÅDE 

 Planen gjelder gnr/bnr 21/10, 21/13 og 21/37  

 

Figur 6 planområdet 
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3.3 TILGRENSENDE REGULERINGSPLANER 

  

Figur 7 tilgrensende reguleringsplaner 

Planområdet grenser i nord mot reguleringsplan for Blått kompetansesenter PlanID 1620201410. 

I vest 1620201006 Miljøgata Sistranda og 1620200705 Sistranda sentrum sør.  

3.4 HISTORISK BRUK 

Planområdet har historisk vært brukt til gardsdrift. 

 

Figur 8 Flyfoto 1968 av planområdet 
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3.5 DAGENS BRUK 

Planområdet i sjø er sporadisk benyttet. En lokal havsportklubb har tilhold i naustet nord i 
planområdet. Planlagte formål vil ikke komme i konflikt med deres aktivitet. 

På land er det bygget videregående skole og kultursenter som er meget godt benyttet. Videre er 
det bygget 3 sjøhus til undervisningsformål og en sandvolleyballbane. 

2 kommunale slamavskillere med tilhørende utslippsledning er i drift. Denne er i VA-plan for Frøya 
kommune planlagt avviklet. Det skal bygges nye ledninger langs stranda til renseanlegg. Det 
forventes å skje i løpet av 3 år. Utslippsledning kommer i konflikt med utdypingstiltaket og må 
derfor legges om midlertidig.   

   

 

Figur 9 Flyfoto datert 28.06.2015 av planområdet, tredje sjøhus var ikke oppført da bildet ble tatt. 

 

 

3.6 TRAFIKKFORHOLD/ADKOMST 

Planområdet har en ryddig adkomst fra FV 714, Nordfrøyvegen. 

3.7 GRUNNFORHOLD 

Grunnforholdene er kartlagt gjennom geotekniske undersøkelser utført av Multiconsult AS, sist i 
desember 2016. Kartleggingen viser at grunnen i området er egnet til formålet.  

3.8 FORURENSET GRUNN 

Miljøkartlegging av sjøområdet ble utført samtidig med geotekniske undersøkelser. 
Undersøkelsene viser at grunnen ikke er forurenset og at tiltakene derfor ikke vil medføre fare for 
spredning av forurensning. 
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4 Tiltak 

4.1 DIMENSJONERING AV TILTAKET 

Havna skal primært brukes av skipet «Fru Inger» som er 14.95 meter lang og 9.20 meter bred. For 
å ivareta krav om universell utforming av adkomst til skolefartøyet vil det bli bygget et 
flytekaianlegg med høyde over vannflaten tilpasset høyden på dekket på Fru Inger. 

Lengde landgangsbru er prosjektert for å ha akseptable stigningsforhold på alle vannstander. 

Videre vil forskningsskipet «Gunnerus» benytte havna når det er i området. Utdypingskravet for 
Gunnerus er 3,5m under lavvann. Utdyping i havnas ytre del er derfor bestemt til kote -5NN2000. 

I indre del av havna er det planlagt gjestehavn. Utdyping her er bestemt til kote -2,5 NN2000 som 
er greit for mindre fritidsfartøyer. 

 

Figur 10 Figur østre del av planområdet 

 
 

4.2 BESKRIVELSE AV TILTAK 

4.3 OMLEGGING AV LEDNINGER 

Det ligger 2 slamavskiller på land i planområdet. I ny hovedplan for vann og avløp skal disse 
slamavskillerene fases ut. Fra slamavskillerene går det 3 ledninger for gråvann til utslipp i sjø.  

Ledning 1: ø180 mm PEH, lengde 125 m, dybde utløp er ukjent 

Ledning 2: ø225 mm PEH, lengde 340 m, dybde utløp 15 m 

Ledning: ø160 mm PE, lengde 150 m, dybde utløp ca. 10 m 
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Disse ledningene kommer i konflikt med tiltakene i planområdet og må derfor saneres. 

Som en midlertidig erstatning for disse ledningene foreslås det å bygge en utslippsledning ø315 
mm PEH, lengde 300m med utløp på 12m dybde. Ledningen legges i lukket grøft fra høyeste 
vannstand til kote -5 under laveste vannstand. Ledning loddes for 100% luftfylling.  

 

Figur 11 planområdet med deponiområde og omlagt ledning 

  

4.3.1 Utdyping 

Det planlegges utdyping til kote -2,5 i indre del av området og -5,0 i midtre del av området. 
Utstrekning av utdypingsområdene vil bli justert når området er geoteknisk kartlagt for å 
optimalisere konstruksjonene. Utdyping kan bli foretatt med gravemaskin plassert på lekter og 
gravemassene blir lagt i splittlekter for transport til deponisted. Alternativt kan det bygges 
midlertidig anleggsveg i utdypingsområdet som benyttes av gravemaskin med forlenget gravearm. 
Hele byggetiltaket kan da utføres med landbasert utstyr.  

Endelig plassering og utforming av utdyping avklares i tillatelse fra Fylkesmannens miljøavdeling. 

 

4.3.2 Disponering av utdypingsmasser 

Mudringsmasser benyttes ved oppfylling av riggområde/friområdet i strandkanten. Her vil det være 
plass til ca. 2000m3. Resten av utdypingsmassene planlegges deponert øst for molo. Deponiet vil 
kreve ca. 4000m2 areal ved 2m fyllingshøyde. 

Endelig plassering og utforming av deponi avklares i tillatelse fra Fylkesmannens miljøavdeling. 

4.3.3 Molo/kaianlegg 

Plassering av molo og flytekaIanlegg er skissert i ovenstående figur. Molo bygges av sprengstein. 
Topp molo plasseres på kote +3,0. Ytterkant molo erosjonssikres med sprengsteinblokker med 
dimensjon 1,0 tonn. 

Molo vil ved storm med 100 års dimensjoneringsperiode ha mer enn 10% overskylling. Det må av 
den grunn forbys adgang til moloen i sterk storm. 

Flytekai bygges av betongelement. Denne forankres til sjøbunn med gripeanker og nedtyngede 
kjettinger.  
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Det bygges en kaiplate på søndre molo med dimensjon 15x8m. Denne skal benyttes når det er 
behov for å flytte tyngre last fra båten til land med kran. På kaiplaten bygges et kaiskur for 
oppbevaring av grovt utstyr. 

På søndre molo i forbindelse med kaiskuret opparbeides et tilleggsareal kalt «Midtsiholmen» Her er 
planlagt et amfi hvor elever kan samles for brifing før tokt.  

På moloen skal det anlegges belysning i henhold til kravene for universell utforming og det er tenkt  
utrustning med benker av naturstein. 

 

Figur 12 Havneområde 

 

4.3.4 Friområde/riggområde 

Et areal på ca. 25x30m fylles ut. Dette arealet brukes av entreprenør i anleggsperioden som 
riggområde.  

Området skal seinere opparbeides til allment formål som rasteplass for brukere av «Sistien», 
utkikkspunkt mv. Dette arealet må utformes spesielt for at allmennheten skal føle seg velkommen 
til å bruke det, og slik at det ikke blir benyttet som lagerplass/parkeringsplass. 

4.3.5 Turvegen »Sistien» 

Sistien skal bygges langs land mellom Rabben og Siholmen. Det er innen planområdet foreslått 
trase som vist på figur. Sistien skal opparbeides med grusdekke for å gi tilgang for rullestolbrukere. 
Sistien gis en organisk linjeføring tilpasset kystlandskapet. Sistien må stien legges bak 
eksisterende naust for å ikke sperre for båtopptrekk. Høyde tilpasses terrenget, men bør være 
minimum kote +2,5 for å unngå at bølgene vasker bort grusdekket.  

 

4.4 LANDSKAPSTILPASNING AV TILTAKET 

4.4.1 Inngrep – terrengarrondering 

Moloer er utformet for å motstå belastning fra bølgene i området. Moloene er plassert for å gi 
manøvreringsrom for fartøyene som skal anløpe havna.  
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Utdyping utføres for å skape tilstrekkelig seilingsdybde for aktuelle fartøyer som skal ligge i havna 
på alle vannstander.  

Tiltaket er utformet for å gi god funksjonalitet med minst mulig inngrep på lokaliteten. 

 

4.4.2 Tilrettelegging i strandsonen 

Nordre molo vil ikke få landfeste. Dette gir mulighet for mindre båter å anløpe havna fra nordsiden 
ved middelvann og høyvann. 

 

 

Figur 13 Fugleperspektiv av tiltak som viser nye moloer og manøvreringsareal 

 

4.5 ANLEGGSPERIODE 

Arbeidene planlegges utført i tidsrommet mellom uke 41 2017 og uke 5 2018. 

Alle steinmasser til bygging av moloer må tilføres utenfra. Kapasitet til å motta stein vil være 500 - 
1000m3 pr. dag ved bruk av en gravemaskin til utlegging.  

Anlegget har grei adkomst fra fylkesveien.  

Foreløpige beregninger viser at det vil gå med ca. 26 000am3 sprengstein. 

Anleggsperioden er planlagt å vare 6 måneder. Dette vil gi intensiv drift. 
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5 Grunnerverv 

Det er ikke behov for å erverve grunn for å gjennomføre tiltakene.  
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6 Vurderinger/virkninger av konsekvenser 

6.1 NABOSKAP  

Det er ingen boliger i umiddelbar nærhet av tiltakene.  

Brukere av naustet (havsportklubben) vil beholde adkomsten til sjø, og tiltaket sperrer ikke for 
deres aktiviteter. 

Måsøval Fiskeoppdrett AS har akvakulturanlegg som ligger 1km øst for anleggsområdet.  

Det vil bli utarbeidet en risikovurdering som omhandler fare for tap av oppdrettsfisk som følge av 
anleggsarbeidene.  

6.2 MILJØ/ NATURMANGFOLD 

Eksisterende naturmangfold. 

Det er registrert følgende arter av spesiell interesse, i eller i direkte tilknytning til, planområdet. 

Nær trua arter; Ærfugl 

Arter av særlig stor forvaltningsinteresse; Havelle, Sjøorre 

Arter av stor forvaltningsinteresse; Svartand 

Gyteområde for torsk Erviksvaet ligger 2 km nord for planområdet. Lokale fiskere sier gyteområdet 
strekker seg lengre sør enn det som er merket på kart, men dette er ikke bekreftet av havforskerne. 

Virkning av tiltaket 

Anleggsfasen 

Vurdering av tiltaket i anleggsperioden blir behandlet detaljert i søknad om tillatelse til 
mudring/dumping til Fylkesmannens miljøavdeling.  

Prøvegrunnlaget for vurderingen av tiltaket består av totalt 8 sedimentprøver (blandprøver). 
Samtlige prøver er grabbprøver. Miljøtilstanden anses som god og det vurderes å være lite risiko 
knyttet til gjenbruk av massene. Massene kan, etter Norconsult og Multiconsult sin vurdering, 
anses som rene. Sedimentene i området hvor det skal mudres/fylles ut for molo karakteriseres som 
sand/finsand med lavt innhold av finstoff og organisk materialet. Massene er såpass grove at 
transportlengden anses som kort og fare for stor spredning ved mudring/dumping av partikler 
anses som minimal. Med bakgrunn i dette anses faren for partikkelspredning til Erviksvaet gytefelt 
for torsk, som minimal.  

Det anses ikke å være behov for tiltaksplan for det kommende mudringsarbeidet, utfyllingen og 
dumpingen av de mudrede massene i henhold til føringer fra M-350/2015 

Lokaliteter for akvakultur skal etter slakteplan være tømt når anleggsarbeidene gjennomføres. 



 Oppdragsnr.: 5152047 

 Dokument nr.: 1 

1620201701 Reguleringsplan FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER | Reguleringsplanforslag  Revisjon:       

 

 

 2016-11-11 | Side 29 av 38 

 

 

Figur 14 Gytefelt for torsk og tiltaksområdet 

 

Driftsfasen 

Virkning av tiltaket i driftsfasen forventes å være beskjedne. Trafikken til og fra småbåthavna kan 
være 10 båter pr. dag i sommersesongen, mens skolebåten vil ha 1 – 2 anløp pr. dag.  

Moloen vil være dekket av grove steiner som skaper hulrom som kan brukes som skydd av 
fiskeyngel og hummer/krabbe. Ytre del av moloen kan benyttes som rasteplass for fugl på 
næringssøk. 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven. (nml) 

Tiltaket er vurdert etter NMl §7, jf. Prinsippene i nml. §§ 8-12.  
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Det er ikke registreringer i Naturbase eller Artsdatabankens kart som er til hinder for utfylling i sjø. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml §8) vurderes i dette tilfellet å være tilstrekkelig for å belyse hensyn som 
skal vurderes sammen med plan- og bygningsloven.  

Utfylling i sjø vurderes å ikke medføre økt risiko for alvorlig og irreversibel skade på 
naturmangfoldet (nml § 9) fordi fylling i sjø dekker et lite areal.  

Tiltakets samlede belastning på økosystemet vurderes i dette tilfellet å være liten (jf. Nml § 10).  

Tiltaket vurderes ikke å medføre skade på naturmangfoldet som må hindres eller begrenses på en 
slik måte at tiltakshaver må dekke kostnadene (jf nml § 11).  

Tiltaket innebærer ikke bruk av teknikker eller driftsmetoder som kan skade naturmangfoldet i en 
slik grad at det i dette tilfellet kreves særlige tiltak (jf. Nml § 12).  

 

Vurdering etter vannforskriften §§ 4 og 12. 

Vurderinger av konsekvenser for vannforekomsten fjorden utenfor Sistranda som følge av 
etablering av havn og moloer.  

Tiltaket vurderes å ikke gi negative konsekvenser i driftsfasen. 

Konsekvenser for tilstanden i overflatevann nærmest utfyllingslokaliteten forventes å være svakt 
negative i anleggsperioden, men at tilstanden raskt er tilbake til normalnivå når fyllingsarbeidene 
avsluttes. 

Dette ansees som akseptabelt fordi samfunnsnytten av utbyggingen er stor og fasen med 
fyllingsarbeider er midlertidig og ikke forventes å vare mer enn 6 måneder. 

6.3 KULTURMILJØ 

Det er ikke registrert viktige kulturminner eller kulturmiljø i landdelen av planområdet, og tiltaket vil 
derfor ikke medføre noen konsekvens for kulturmiljøet på land. Vitenskapsmuseet gjorde i 
forbindelse med plansaken i 2012 en befaring av sjøområdet uten å gjøre funn ihht. 
kulturminneloven.  

Vitenskapsmuseet uttaler i sitt høringssvar til pågående plansak; « Området utvides nå, og 
omfatter dermed områder som ikke er avklart med hensyn til kulturminner under vann. Vi vil derfor 
vurdere om det er behov for videre undersøkelser når planforslaget ligger ut med en mer detaljert 
plan til 1.gangs offentlige ettersyn.» 

 

6.4 LANDSKAP 

Landskapmessige virkninger av tiltaket vises på illustrasjonsplan samt perspektiv nedenfor. 

Sett i sammenheng med det overordna landskapsbildet, bryter tiltaket delvis med uttrykket og 
linjene i omgivelsene. Det er noen kunstige moloer, kaier og fyllinger i sjø i nærområdet, men ikke 
mange. 

Tiltaket vil ikke bli spesielt synlig fra Rv 714 eller sentrum, ettersom boligbebyggelse og 
videregående skole ligger mellom vegen og sjøen og dermed begrenser utsynet mot sjøen i dette 
området. Fra landsiden har det derfor ikke store konsekvenser for landskapsbildet. 
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Figur 15 Tiltaket sett fra rv 714 i nordøst 

 

Fra sjøsiden og langs stranda vil tiltaket oppleves som mer framtredende, da det blir en utstikker i 
fjæra. Langs Sistranda, mellom Nordhammarvika og Siholmen, er møtet mellom land og sjø i dag 
preget av ei grønn, frodig stripe land, med enger og åkre mellom Rv 714 og vannet. I fjæra ligger 
små, lave sjøhus, og det er kun et par brygger/ moloer på denne strekningen. Tiltaket med ny molo 
knyttes likevel til et område hvor det allerede er menneskeskapte inngrep, og vil forankres godt inn 
mot land og den moderne bebyggelsen som Frøya vgs. representerer. Utformingen av tiltaket 
tilsvarer i stor grad liknende tiltak i nærområdet (ved Siholmen). 

 

Figur 16 Tiltaket sett fra sjø i sørøst (fotomontasje) 
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6.5  FRILUFTSLIV 

Tiltaket vil ha positiv påvirkninger på friluftslivet. Opparbeiding av Sistien vil være positivt for 
turgåere, og vil åpne for opplevelse av nærhet til sjø for allmenheten. Opparbeiding av friområde 
åpner for bade- og fiskemuligheter, og utplassering av benker vil gi verdifull rekreasjon. Arealet vil 
bli gitt universell utforming og være åpent for alle. På grunn av størrelsen kan arealet brukes til 
arrangementer av forskjellige slag. 

Gjestehavna vil være positiv for småbåtfolket som har behov for handling mv. på Sistranda. 

6.6 LANDBRUK 

Tiltaket berører ikke landbruksarealer, og har derfor ingen konsekvenser. 

6.7 TRAFIKKSIKKERHET  

Tiltaket vil ikke medføre endringer i trafikkbildet. 

6.8 AKVAKULTUR 

Det ligger 2 oppdrettslokaliteter i nærheten av planområdet som eies av Måsøval Fiskeoppdrett 
AS. 

Bukkholmen ca. 1,5 km i retning sørvest og Lamøya 900m i retning øst-nordøst. 

Anleggene starter utslakting våren 2017 og er tømt i oktober 2017.  

Ut fra risikovurdering i forhold til fare for skade på fisken og økonomiske tap er det besluttet å 
utsette gjennomføring av anleggsarbeider i sjø til uke 41 2017 hvor anlegget etter planlagt 
utslakting av fisk vil stå tomt.  
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Figur 17 Planområdet og nærliggende oppdrettslokaliteter. 

 

6.9 STØY I ANLEGGSPERIODEN 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen regulerer tillatt støyemisjon som følge av 
anleggsarbeider. 

 

Figur 18 Støykrav i T-1442-2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 

Med en anleggsperiode beregnet å vare mer enn 6 uker er støykravet ved bolig 60 dB utendørs på 
dagtid. På kveldstid reduseres kravet med 5 dB. 

Tiltakshaver vil stille krav til utførende at alle arbeider skal utføres i hht. 
reguleringsbestemmelsene. 

Avbøtende tiltak for å oppnå kravene i retningslinjene er; 
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 Bruk av moderne utstyr og arbeidsmetoder som avgir støy i minst mulig grad. 
 Påse at støydominerende aktivitet ikke utføres på kveldstid. 
 Midlertidig skjerming. 

 

6.10 STØV I ANLEGGSPERIODEN 

Adkomstvegen til anlegget har grusdekke noe som i tørre perioder kan medføre en økning av 
støvbelastning i forhold til eksisterende situasjon. Dette på grunn av massetransport av sprengstein 
til anlegget. 

Forurensningsforskriften setter krav til nedfall av støv i §30-5. (Gjelder spesielt for drift av 
bergverk/pukkverk.) 

«Utslipp av steinstøv/støv/partikler fra totalaktiviteter fra virksomheten skal ikke medføre at mengde 
nedfallsstøv overstiger 5 g/m² i løpet av 30 dager. Dette gjelder mineralsk andel målt ved 
nærmeste nabo, eller annen nabo som eventuelt blir mer utsatt, jf. § 30-9.» 

 

Avbøtende tiltak for å oppnå kravene i forskriften er; 

o Feiing av asfalterte plasser. 
o Vanning, gjerne med saltvann som binder støvet 
o Vasking av hjul på transportutstyr. 
o Rolig kjøring der det er mest støv. (Mindre «vindsug» fra lastebiler.) 

 

6.11 FOLKEHELSE 

Tiltaket forventes å ha positiv virkning på folkehelsen. Det har ingen forurensende effekt og positive 
virkninger på friluftslivet vil gi positive bidrag til folkehelsen. 

6.12 BARN OG UNGE 

Tiltaket vil ha positiv virkning for barn og unge. Ungdommen vil høste fordeler av at skoletilbudet 
bedres, og alle vil ha godt av bedret atkomst til sjøen i forbindelse med friluftsliv. Universell 
utforming vil gil handicappede barn og unge et utvidet tilbud med Sistien og adkomst ut på moloen. 
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7 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

7.1 OPPSUMMERING 

ROS-analyse utføres med utgangspunkt i veileder fra DSB. 

Denne skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. § 
4.3). 

Fra sammendraget; 

«Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart. 
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon, og sårbarhetsvurdering av de temaene 
som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:  

 Havnivåstigning 
 Akvakulturanlegg i anleggsfasen 

 

Akvakulturanlegg fremstod med forhøyet sårbarhet og det er funnet grunnlag for å gjennomføre en 
detaljert risikoanalyse av denne sårbarheten. Det er, gjennom fareidentifikasjon og 
sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å 
gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette planområdet. De viktigste tiltakene er: 

 Revurdere molohøyde før 2054.  

 Utføre risikoanalyse for akvakulturanlegg i anleggsfasen. 
 

ROS-analysen vedlegg 2. 
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8 Planforslag 

8.1 REGULERINGSFORMÅL 

Reguleringsplanen har følgende arealformål (iht Pbl §12-5): 

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Offentlig og privat tjenesteyting BOP 

Reguleringsformålet stadfester eksisterende utnyttelse av området med videregående skole og 
kulturhus. Det planlegges ikke noen ny bebyggelse. Arealet er noe utvidet i forhold til gjeldende 
plan. Dette fordi det er bygget undervisningsbygg i området. 

2 SAMFERDSESANLEGG OG ANNEN TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Molo o_SM 

Formålsgrense mellom molo og småbåthavn/havneformål er lagt på kote -1 NN2000. 

Nordre molo skal ikke ha landtilknytning. 

Søndre molo skal tilrettelegges for undervisning og offentlig adkomst. Det opparbeides et 
tilleggsareal på søndre molo kalt «Midsiholmen» 

Kai o_SK 

Område for bygging av fastkai. Det planlegges bygget et skur på kaia til lager- og 
verkstedsfasiliteter. 

 

3 GRØNNSTRUKTUR 

Friområde GF 

Areal mellom bebyggelse og sjø reguleres til friområde. Areal merket områdebestemmelser #1 kan 
brukes som riggområde i byggetiden. Dette arealet skal seinere opparbeides til offentlig friområde 
med spesiell tilknytning til Sistien. 

Turveg GTD 

Sistien skal bygges i dette arealet. 
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6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

Ferdsel i sjø o_VFE 

Regeuleringsformålet ivaretar behov for mindre fartøyer i seile nært land. Området skal ikke 
benyttes til ankring mv. Det tillates etablering av deponiområde. 

Havneområde i sjø o_VHS 

Området reguleres til havneområdet i sjø med tillatelse til å utdype sjøområdet til tilstrekkelig dybde 
for planlagte brukere. Videre gis det tillatelse til å oppføre hensiktsmessige kaikonstruksjoner. 
Arealer på molo med dybde kote -1 og dypere er gitt formål havneområde i sjø. 

Småbåthavn o_VS 

Området er planlagt som gjestehavn. 

Området kan utdypes, og det kan bygges fortøyningsarrangementer 

Idrett/vannsport o_VI 

Området reguleres til vannsportaktiviteter. Formålet reflekterer dagens aktiviteter i den lokale 
havsportklubben. 

 

 

 

 

Figur 19 Planområde 
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9 Vedlegg 

Vedlegg 1 – Plankart målestokk 1:1000i A2 utskrift. 

Vedlegg 2 – Ros-analyse 

Vedlegg 3 - Planbestemmelser 

 

 

 

 



Planident : 1620201701

Arkivsak : 16/3352

Reguleringsplan for Frøya kultur og kompetansesenter

Reguleringsbestemmelser

Dato for siste revisjon av planbestemmelser : 18.05.2017

Dato for godkjenning i kommunestyret : 22.06.2017

§1 AVGRENSING

Regulert område er vist med reguleringsgrense på plankart med plan - ID 1620201701 , datert
23 .05.2017.

Disse bestemmelsene gjelder for arealet som ligger innenfor plangrensen.

§2 REGULERINGSFORMÅL

I medhold av plan - og bygningsloven § 12 - 5 og §12 - 6 er planområdet inndelt i arealer med
følgende arealformål, hensynssoner og områdebestemmelser.

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12 - 5 nr 1)

Offentlig og privat tjenesteyting ( o_ BOP )

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12 - 5 nr 2)

• Molo ( o_ SM )
• Kai ( o_SK )

Grønnstruktur (PBL § 12 - 5 nr 3)

• Friområde ( o_GF )
• Turveg ( o_GTD )

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12 - 5 nr 6)

• Ferdsel i sjø ( o_VFE )
• Havneområde i sjø ( o_VHS )
• Småbåthavn ( o_VS )



• Idrett/vannsport (o_VI) 

Hensynssone (PBL § 12-6) 

       Andre sikringssoner (H190_) 

Områdebestemmelser (PBL § 12-7) 

• Riggområde (#1) 

• Deponering løsmasser på bunn (#2) 

 

§3 FELLESBESTEMMELSER 

§ 3.1 Generelle bestemmelser - Rekkefølgebestemmelser 

a) Støyskjerming. Lydnivå innendørs og på utendørs areal som regnes som 

oppholdsareal skal tilfredsstille NS 8175 klasse C. Innen o_BOP skal støyskjerming tas 

i yttervegg bebyggelse. 

b) Anleggsperioden. I anleggsperioden skal støykrav som angitt i T-1442 kapittel 4 

oppfylles. 

c) Rekkefølgekrav. Tillatelse til igangsetting av bygging skal ikke gis før det foreligger 

risikovurdering for påvirkning av oppdrettsvirksomheten på Lamøya og Bukkholmen. 

d) Rekkefølgekrav. Det skal foreligge plan for beskyttelse av tilliggende bebyggelse mot 

støy og andre ulemper i anleggsfasen. Planen skal redegjøre for miljøtiltak knyttet til 

trafikkavvikling, trafikksikkerhet for gående og syklende, massetransport, renhold og 

støvdemping, støyreduserende tiltak og driftstider. Gjeldende retningslinjer og 

bestemmelser ved byggestart skal ligge til grunn for planen. Avbøtende tiltak for å 

tilfredsstille bestemmelsene skal beskrives. Eventuelle avvik vil utløse krav om 

søknad om dispensasjon. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- 

og anleggsarbeid kan igangsettes. 

e) All bebyggelse skal legges på kote +3,0 NN2000 eller høyere. 

f) Universell utforming. All bebyggelse, utearealer og samferdselsanlegg skal være 

universelt utformet slik det følger av bestemmelser i byggtekniskforskrift. 

g) Friområde skal ha god arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering og materialbruk 

h) Det skal legges vekt på bruk av bestandige materialer av høy kvalitet og robusthet.  

i) Det skal etableres god belysning i områder for alminnelig ferdsel.  

§ 3.2  Kulturminner 

a) Dersom det i forbindelse med arbeidene oppdages automatisk fredete kulturminner 

over eller under vann iht. kml. §4 eller kml. §14, skal arbeidet straks stanses og 

funnet skal meldes kulturminnemyndigheten i Sør-Trøndelag Fylke, NTNU 

Vitenskapsmuseet. 

4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 4.1 Offentlig og privat tjenesteyting BOP 



a) Sammen med søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven skal det 

innsendes detaljert utomhusplan i minimum målestokk 1:500 for den ubebygde del 

av planområdet. Planen skal vise lokalisering og utforming av avkjørsler, atkomster, 

parkeringsplasser, uteoppholdsareal og lekeområder, forstøtningsmurer og andre 

arealavgrensende tiltak. Planen skal være høydesatt. Utomhusplanen skal så langt 

det er terrengmessig mulig utformes etter prinsippene universell utforming. 

Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelse gis. 

b) Universell utforming. All bebyggelse og atkomst til bebyggelse innen område o_BOP 

skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften. 

c) Beregning av BYA. Maksimalt tillatt BYA for område o_BOP er 6340m2.  

d) Bebyggelsens plassering, høyde, innhold og utforming o_BOP. Innen o_BOP skal 

bebyggelsen plasseres innen byggegrenser som vist på plankart. Maksimal kotehøyde 

for bebyggelse er 21,5m. Piper og luftinntak/ avkast tillates over angitt maksimal 

byggehøyde. 

e) Avløpsanlegg. Frøya kommunes slamanlegg i strandsonen er vist på plankart med 

formål avløpsanlegg.  

f) Ballbaner. Ballbaner tilhørende skolen tillates etablert i sonen. Konkret plassering 

avklares i utomhusplan tilknyttet byggesøknad. 

 

§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.1 Molo o_SM 

a) Nordre molo skal ikke ha landtilknytning. 

b) Søndre molo skal opparbeides for offentlig tilgang.  

c) Moloer skal ha topp på minimum kote +3,0 NN2000. 

§ 5.2 Kai o_SK 

a) Det tillates bygd kai og kaiskur.  

b) Byggehøyde kaiskur maksimalt 4,5m over terreng. 

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR  

§ 6.1  Friområde o_GF 

a) Området merket o_GF er avsatt til friområde i strandsonen. Det tillates fellestiltak for 

å fremme området som offentlig møteplass. 

b) Det tillates enkel beplantning i område.  

§ 6.1 Turveg o_GTD 

a) Området merket o_GF er avsatt til offentlig turvei Sistien. 

b) Bygging av turveien skal skje på mest mulig skånsom måte. 

 



§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE  

§ 7.1 Ferdsel i sjø o_VFE 

a) Det tillates ikke bygging av ankringsplasser i området.  

§ 7.2 Havneområde i sjø o_VHS 

a) Området tillates utdypet til kote -5,0 NN2000. 

b) Innen område for havn tillates etablert flytebrygge og båtplass for skoleformål eller 

andre offentlige formål. Eksakt omfang og plassering avklares i byggesak. 

c) Anlegget skal utformes for universell adkomst. 

 

§ 7.3 Småbåthavn o_VS 

a) Området tillates utdypet til kote -2,5 NN2000. 

b) Innen område for småbåthavn tillates etablert flytebrygge og båtplass for gjestehavn. 

Eksakt omfang og plassering avklares i byggesak. 

§ 7.4 Idrett/vannsport o_VI  

a) Avløpsledning tillates innenfor området. 

b) Forøvrig tillates kun enkle inngrep i tråd med arealformålet. 

 

§8 OMRÅDEBESTEMMELSER  

§8.1 Riggområde (#1) 

a) Arealet kan brukes som riggområde i anleggsperioden. 

b) Arealet skal opparbeides til friluftsområde etter anleggsperioden. 

§8.1 Deponering løsmasser på bunn (#2) 

a) Deponering av rene løsmasser tillates innenfor bestemmelsesområde. 

§9 HENSYNSSONER 

§ 9.1 Andre sikringssoner H190_ 

a) Hensynssone for kommunalteknisk anlegg. Det tillates ikke bebyggelse eller andre 

tiltak over etablert anlegg. 
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Sammendrag

Med utgangspunkt i nytt forslag til reguleringsplan for Frøya kultur- og
kompetansesenter, er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningslo vens krav om ROS-
analyser ved all planlegging (jf. § 4.3).

Hensikten med planen er å legge til rette for byggi ng av havn for STFK sin
videregående opplæring i maritime fag.

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt,
som lite sårbart. Det har blitt gjennomført en innl edende fareidentifikasjon, og
sårbarhetsvurdering av de temaene som gjennom farei dentifikasjonen fremsto
som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

• Havnivåstigning
• Akvakulturanlegg i anleggsfasen

Akvakulturanlegg fremstod med forhøyet sårbarhet og det er funnet grunnlag for
å gjennomføre en detaljert risikoanalyse av denne s årbarheten. Det er, gjennom
fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifi sert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge
sårbarhet inn i dette planområdet. De viktigste til takene er:

• Revurdere molohøyde før 2054.
• Utføre risikoanalyse for akvakulturanlegg i anlegg sfasen.
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1 Innledning

1.1 BAKGRUNN

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomførin g av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser) ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal
planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalys e gjennomføres for planområdet, eller selv
foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle ris iko- og sårbarhetsforhold som har betydning for
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventu elle endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller s årbarhet avmerkes i planen som hensynssone,
jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealpl aner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i
sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avve rge skade og tap."

Byggteknisk forskrift – TEK 10 gir sikkerhetskrav i forhold til naturfare (TEK 10 § 7-1,2,3 og 4), og
det er gitt et generelt krav om at byggverk skal ut formes og lokaliseres slik at det er tilfredsstille nde
sikkerhet mot fremtidige naturfarer. Videre stiller NVEs retningslinjer 2-2011 Flaum og skredfare i
arealplaner krav om at det ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir andre lover og
forskrifter krav om sikkerhet mot farer. Blant anne t skal man ta hensyn til beregninger om
fremtidens klima. Se oversikt i styrende dokumenter i kapittel 1.4.

Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det
aktuelle planområdet, og identifiserer behov for så rbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse
med fremtidig utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av
analysen.

1.2 FORUTSETNINGER OG AVGRENSNINGER

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjelden de for denne analysen:
• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovan alyse.
• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av DSB.
• Analysen omfatter farer for 3. person, ytre miljø og materielle verdier.
• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende

dokumentasjon om prosjektet.
• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfas en (ferdig løsning),

dersom ikke helt spesielle forhold knyttet til anle ggsfasen som vil ha betydning for
driftsfasen avdekkes.

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uav hengige og sammenfallende
hendelser.
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1.3 BEGREPER OG FORKORTELSER

Tabell 1.31 Begreper og forkortelser

Uttrykk Beskrivelse

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser ka n uttrykkes med
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader p å mennesker, miljø
eller materielle verdier. Det vil alltid være usikk erhet knyttet til hva som
vil bli konsekvensene.

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og k onsekvensen av
en uønsket hendelse.

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller b eregne risiko.
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser.

Risikoreduserende
tiltak

Tiltak som påvirker sannsynligheten for-
eller konsekvensen av en uønsket hendelse. Risikore duserende
tiltak består av forebyggende tiltak og konsekvensr eduserende tiltak.

Safety Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som fø lge av en
eller flere tilfeldigheter.

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samf unnsfunksjoner,
og å ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under
ulike former for påkjenninger.

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kun ne inntreffe.

Security Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat av overlegg og
planlegging.

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå vi rkninger av en
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinn elige tilstand eller
funksjon etter hendelsen.

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

NGU Norges geologiske undersøkelse

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat

1.4 STYRENDE DOKUMENTER

Tabell 1.2 Styrende dokumenter

Ref. Tittel Dato Utgiver

1.4.1 NS 5814:2008 Krav til
risikovurderinger

2008 Standard Norge

1.4.2 Byggteknisk forskrift – TEK 10.
Forskrift om tekniske krav til

26.3.2010 Kommunal- og
regionaldepartementet
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Ref. Tittel Dato Utgiver

byggverk (Byggteknisk forskrift)
FOR-2010-03-26-489

1.4.3 Lov om planlegging og
byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven) (plandelen)

2008 Miljøverndepartementet

1.4.4 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.5 Storulykkeforskriften 2005 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.6 Forskrift om strålevern og bruk av
stråling

2010 Helse- og
omsorgsdepartementet

1.4.7 Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging

Jan 2010 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.8 Samfunnssikkerhet i plan- og
bygningsloven

2011 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.9 NVEs retningslinjer nr. 2-2011:
Flaum og skredfare i arealplaner

2011 Norges vassdrags- og
energidirektorat

1.4.10 Retningslinjer for Fylkesmannens
bruk av innsigelse i plansaker etter
plan og bygningsloven

Sept 2010 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.11 StrålevernInfo 14:2012 Radon i
arealplanlegging

2012 Statens strålevern

1.4.12 Havnivåstigning. Estimater av
framtidig havnivåstigning i norske
kystkommuner. Revidert utgave.

2009 Klimatilpasning Norge

1.4.13 Økt sikkerhet og beredskap i
vannforsyningen - Veiledning

2009 Mattilsynet m.fl

1.5 GRUNNLAGSDOKUMENTASJON

Tabell 1.3 Grunnlagsdokumentasjon

Ref. Tittel, beskrivelse Dato Utgiver

1.5.1 Planbeskrivelse Mars 2017 Utarbeidet av Norconsult på
oppdrag for STFK

1.5.2 Veiledning om tekniske krav til
byggverk (Publikasjonsnummer HO-
2/2011)

2011 Direktoratet for byggkvalitet

1.5.3 Veileder for kartlegging og vurdering
av skredfare i arealplaner

2011 NVE
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Ref. Tittel, beskrivelse Dato Utgiver

1.5.4 Veileder for vurdering av
områdestabilitet ved utbygging
på kvikkleire og andre jordarter
med sprøbruddegenskaper

2011 NVE

1.5.5 Veileder ROS-analyser i
arealplanlegging

20.06.13 Plan- og temadatautvalget i
Oslo og Akershus

1.5.6 GIS i samfunnssikkerhet og
arealplanlegging

2011 DSB, FM Rogaland, FM
Hordaland, FM Sogn og
Fjordane, Statens kartverk

1.5.7 Håndtering av havnivåstigning i
kommunal planlegging

12.2011 Klimatilpasning Norge

1.5.8 Estimater av framtidig
havnivåstigning i norske
kystkommuner

2009 Klimatilpasning Norge

1.5.9 Veiledning til forskrift 8. juni 2009
om håndtering av brannfarlig,
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
samt utstyr og anlegg som
benyttes ved håndteringen

7.9.2010 DSB

1.5.10 Temaveiledning om oppbevaring
av farlig stoff

Mai
2011

DSB

1.5.11 Offisielle kartdatabaser og
statistikk

DSB, Miljødirektoratet, NVE,
NGU, Statens strålevern,
Statens vegvesen, Statens
kartverk, Hemne kommune m.fl.

1.5.12 Åpen trusselvurdering 2013 Politiets sikkerhetstjeneste

1.5.13 Fokus – Etterretningstjenestens
vurdering

2013 Etterretningstjenesten
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2 Om analyseobjektet

2.1 BESKRIVELSE AV ANALYSEOMRÅDET

Planområdet ligger i et byggeområde for offentlig o g privat tjenesteyting i tilknytning til Sistranda
kommunesenteret på Frøy kommune i Sør-Trøndelag. Om rådet ligger øst for sentrum, i
gangavstand.

Figur Frøya med planområdet.
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Figur - Ortofoto over Sistranda med planområdet uthevet
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Tiltaksområdet er avgrenset som vist i på figur ned enfor.

Figur - Avgrensning av planområdet.

2.2 PLANLAGTE TILTAK

Det skal bygges kaianlegg og moloer samt utdypes i havnebassenget og bygges et kaiskur.
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3 Metode

3.1 INNLEDNING

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, ytr e miljø og materielle verdier følger
hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.1).

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendels er som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det
er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. An alysen følger også retningslinjene i DSBs
veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.4.7).

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hv or relevante farer tas med videre til en
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en detaljert
risikoanalyse i Vedlegg I.

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet tiltak
som foreslås implementert. Disse sårbarhets- og ris ikoreduserende tiltakene oppsummeres i
kapittel 5.2.

3.2 FAREIDENTIFIKASJON

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser . En fare er derfor ikke
stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 4.1 gjøres det en
systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tab ell basert på DSBs veiledning
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (ref. 1.4.7) og andre veiledninger utarbeidet av r elevante
myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag t il fareidentifikasjonen.

3.3 SÅRBARHETSVURDERING

De farer som fremstår som relevante gjennom innlede nde farekartlegging, tas videre til en
sårbarhetsvurdering i kapittel 4.2. I denne analyse n graderes sårbarhet slik:

• Svært sårbart
• Moderat sårbart
• Lite sårbart
• Ikke sårbart

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for far er hvor analyseobjektet fremstår som moderat
eller svært sårbart.

Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet , og sårbarhetsbegrepet brukes når en er
opptatt av konsekvensene av en inntruffet hendelse.
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3.4 RISIKOANALYSE

3.4.1 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet i kapi ttel 4.2, tas videre til en detaljert
hendelsesbasert risikoanalyse i Vedlegg I.

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttryk kes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.

Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og hel se”, “Ytre miljø” og “Materielle verdier”. For
“Materiell verdi“ inngår også samfunnsverdier, slik som brudd i viktige samfunnsfunksjoner.

Tabell 3.4-1 Sannsynlighetskategorier

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens)

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år
4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år
5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år

Tabell 3.4-2 Konsekvenskategorier

Konsekvenskategori Beskrivelse

1. Svært liten
konsekvens

Ingen personskade
Ubetydelig miljøskade
Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på ell er tap av
samfunnsverdier

2. Liten
konsekvens

Personskade
Lokale* miljøskader
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydeli g skade på eller
tap av samfunnsverdier

3. Middels
konsekvens

Alvorlig personskade
Regional** miljøskade, restitusjonstid inntil 1 år
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr / kortv arig skade på
eller tap av samfunnsverdier

4. Stor
konsekvens

Dødelig skade, en person
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller
tap av samfunnsverdier med noe varighet

5. Meget stor
konsekvens

Dødelig skade, flere personer
Irreversibel miljøskade
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / va rige skader på
eller tap av samfunnsverdier

* Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av ut slippspunktet.
** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor planområdet

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), trender
(f.eks. klima) og faglig skjønn.

Dersom farene skred og flom er relevante for planom rådet, analyseres disse i henhold til
akseptkriterier gitt i TEK10 og det benyttes egne i ntervaller for sannsynlighet og konsekvens.
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3.4.2 Vurdering av risiko

De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulig e årsaker, sannsynlighet og konsekvens.
Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grov analyse plasseres uønskede hendelser inn i en
risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.

Risikomatrisen har 3 soner:

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikk e nødvendig, men bør vurderes
GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vur deres
RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nø dvendig

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede s onene i risikomatrisen nedenfor.

Tabell 3.4-3 Risikomatrise

KONSEKVENS

SANNSYNLIGHET 1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig

4. Meget sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Moderat sannsynlig

1. Lite sannsynlig

3.5 SÅRBARHETS- OG RISIKOREDUSERENDE TILTAK

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighet sreduserende (forebyggende) eller
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød
sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i r isikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene
medfører at klassifisering av risiko for en hendels e forskyves i matrisen.

Hendelser i matrisens røde områder – risikoredusere nde tiltak er nødvendig
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan a kseptere. Dette er hendelser som må følges
opp i form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette t iltak som retter seg mot årsakene til hendelsen, og
på den måten reduserer sannsynligheten for at hende lsen kan inntreffe.

Hendelser i matrisens gule områder – tiltak bør vur deres
Hendelser som befinner seg i det gule området, er h endelser som ikke direkte er en overskridelse
av krav eller akseptkriterier, men som krever konti nuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller e r
dette hendelser som man ikke kan forhindre, men hvo r tiltak bør iverksettes så langt dette er
hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte-vurdering.

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel r isiko
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen inneb ærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-
reduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risiko en for disse hendelsene kan reduseres
ytterligere uten at dette krever betydelig ressursb ruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette
tiltak også for disse hendelsene.
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4 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering

4.1 INNLEDENDE FAREKARTLEGGING

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer fo r planområdet. Oversikten tar utgangspunkt i
DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen , men tar også for seg forhold som etter
faglig skjønn vurderes som relevante for dette anal yseobjektet.

Fare Vurdering

Naturbaserte farer omhandler de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet kan
motstå eller avgrense konsekvensene av uønskede hen delser

Rasfare/skredfare (snø,
is, stein, leire, jord)

Planområdet har en beliggenhet som ikke medfører fa re for
skred. Temaet vurderes ikke.

Ustabil grunn I forbindelse med vurdering av utdyping og oppfylli ng av arealer
er det utført grunnundersøkelser og geoteknisk pros jektering.
Tiltaket er plassert i geoteknisk kategori 2 og pål itelighetsklasse
2. Beregningene viser tilfredsstillende sikkerhet i henhold til krav
i Teknisk forskrift og Eurocode.
Temaet vurderes ikke videre her.

Radon Det forutsettes at krav i TEK10 tilfredsstilles ved utbygging av
planområdet. Basert på kartverk er det ikke identif isert at radon
er et stort problem i området. Temaet vurderes ikke videre.

Flom i vassdrag
(herunder isgang)

Det går er ingen elver i nærheten som har flomsone i
tiltaksområdet. Temaet vurderes ikke.

Havnivåstigning
(herunder stormflo og
bølgeoppskylling)

Planområdet er sjønært – Temaet vurderes.

Vind/ekstremnedbør Det forutsettes at bygget prosjekteres i henhold ti l
dimensjonerende vindlaster. Videre vurderes ikke
ekstremnedbør å utgjøre en spesiell fare for planom rådet. Dette
med bakgrunn i at regnvann vil ha kort vei til sjøe n for utløp.
Temaet vurderes ikke videre.

Skog- / lyngbrann Basert på planområdets beliggenhet vurderes ikke sk ogbrann å
utgjøre en fare for planområdet. Temaet vurderes ikke videre.

Virksomhetsbaserte farer

Brann/eksplosjon ved
industrianlegg

Virksomheten vil ikke oppbevare brann/eksplosjonsfa rlige
stoffer på anlegget. Temaet vurderes ikke videre.
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Fare Vurdering

Kjemikalieutslipp og
annen akutt forurensning

Virksomheten benytter ikke kjemikalier i driften si n. Temaet
vurderes ikke videre.

Transport av farlig gods Det transporteres ikke farlig gods til anlegget. Temaet vurderes
ikke videre.

Forurensning i grunn Det har i forbindelse med søknad om tillatelse til utfylling i sjø
blitt tatt opp sedimentprøver av sjøbunn. Prøvene v iser at
miljøtilstanden er god og at det derfor ikke er far e for spredning
av forurensning. Temaet vurderes ikke .

Elektromagnetiske felt Det er ikke etablert høyspentlinjer i området som k an gir fare for
denne type stråling. Temaet vurderes ikke .

Støy Temaet vurderes ikke som relevant ut fra planområde ts
beliggenhet og omgivelser. Temaet vurderes ikke .

Infrastruktur

VA-anlegg Det går utslippsledninger fra kommunalt VA-anlegg. Disse skal
legges om i prosjektet. Temaet vurderes ikke.

VA-ledningsnett Utvidelse av anlegget vil ikke påvirke kommunalt VA -
ledningsanlegg. Temaet vurderes ikke videre .

Trafikksikkerhet Planen vil i driftssituasjonen ikke medføre endring er i
trafikkbildet. Temaet vurderes ikke videre.

Eksisterende
kraftforsyning

Tiltaket vil ikke påvirke eksisterende kraftforsyni ng. Temaet
vurderes ikke.

Vannforsyning Tiltaket medfører ikke behov for økt uttak av vann. Temaet
vurderes ikke.

Drikkevannskilder Nærmeste vannkilde ligger 600m vest om planområdet. Det er
ingen mulighet for at tiltakene vil ha påvirkning p å denne.
Nasjonal grunnvannsdatabase (http://geo.ngu.no/kart /granada/ )
Temaet vurderes ikke.

Fremkommelighet for
utrykningskjøretøy

Utvikling av planområdet medfører ikke endret fremk ommelighet
for utrykningskjøretøy. Temaet vurderes ikke videre .

Slokkevann for
brannvesenet

Kapasiteten og tilgang til vann i området vurderes som god.
Temaet vurderes ikke videre .

Sårbare objekter: Anlegg, bygg, natur og kulturområ der som er sårbare

Sårbare bygg* Utvikling av planområdet vil ikke påvirke sårbare b ygg negativt.
Temaet vurderes ikke videre.

Kulturminner Det er ikke registrert viktige kulturminner eller k ulturmiljø
innenfor plangrensen. Det har vært kontakt med NTNU
Vitenskapsmuseet for å få frigitt undervanns areale r for
utbygging. NTNU Vitenskapsmuseet vurderer at det er
potensiale for funn og at det derfor er nødvendig m ed
undersøkelser i sjø før tillatelse til tiltak kan g is. Temaet
vurderes ikke videre.
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Fare Vurdering

Natur Det er gjennom utarbeidelse av reguleringsplanen gj ort egne
vurderinger knyttet til temaet natur. Temaet vurderes ikke
videre her.

Tilsiktede handlinger: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede
handlinger

Tilsiktede handlinger Det er ikke identifisert forhold som tilsier at vir ksomheten og
denne utvidelsen er spesielt utsatt for tilsiktede handlinger.
Temaet vurderes ikke videre.

Spesielle forhold ved anlegget.

Akvakulturanlegg Planområdet ligger ca. 900m fra oppdrettslokalitet.
Anleggsarbeidene kan medføre skade på fiskehelsen i anlegget.
Det skal utarbeides en risikovurdering for å unngå skade på
oppdrettsvirksomheten. Temaet vurderes ikke videre her. .

*Sårbare bygg samsvarer med datasettet i kartinnsyn sløsningen til DSB og omfatter barnehager, lekeplas ser, skoler,
sykehus, sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabi literingsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem o g fengsler.

4.2 SÅRBARHETSVURDERING

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifik asjonen som relevante, og det gjøres en
sårbarhetsvurdering av disse:

• Havnivåstigning
• Akvakulturanlegg

I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger er sårbar het definert på følgende måte:

"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå v irkninger av en uønsket hendelse og til å
gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksj on etter hendelsen."

I denne analysen graderes sårbarhet slik:

• Svært sårbart
• Moderat sårbart
• Lite sårbart
• Ikke sårbart
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4.2.1 Havnivåstigning

I løpet av det 21. århundret forventes at havnivået langs norskekysten vil stige. Det er mange
faktorer som påvirker fremtidig havnivåstigning, og det er derfor usikkert hvor stor
havnivåstigningen vil bli.

Det er gjort vurderinger for å anslå hvor stor havn ivåstigningen vil bli i ulike norske kystkommuner.
Analysen er utarbeidet av Bjerknessenteret og utgit t av Klimatilpasning Norge. Det er utført
beregninger for havnivåstigning i år 2050 og 2100. I tillegg er det estimert stormflonivå med 100 års
gjentaksintervall. Det er stor usikkerhet om hvorda n fremtidige klimaendringer vil arte seg, noe som
også gjør beregningene usikre. Klimatilpasning Norg e mener derfor at tallene i analysen bør
revideres hvert femte til tiende år.

For Frøya viser beregningene at det kan forventes e n havnivåstigning på ca. 17 cm i 2050 og ca.
61 cm i 2100, begge relativt til år 2000.

Figur havnivåstigning.

Moloene vil ha topp på kote +3,0 meter (NN1954). De tte er i samsvar med kommuneplanen, der
det stilles krav om at sjønære næringsarealer skal etableres på kote +3,0 m. På bakgrunn av dette
vurderes ikke planområdet som sårbart overfor havni våstigning. På grunn av bølgehøyden vil
moloene bli overskylt i ekstremvær. Moloene vil der for bli dimensjonert for å tåle overskyll, og det
er nødvendig at alle faste installasjoner, innredni ng i kaiskur osv. utføres med kvaliteter som tåler
sjøvann.

4.2.2 Akvakulturanlegg

Det ligger 2 oppdrettslokaliteter i nærheten av pla nområdet.

Bukkholmen ca. 1,5 km i retning sørvest og Lamøya 9 00m i retning øst-nordøst.

Anleggene starter utslakting våren 2017 og er tømt i oktober 2017.

Anleggene har store verdier i form av laks. Det må utarbeides en spesiell risikovurdering i forhold ti l
fare for skade på fisken og økonomiske tap som følg e av aktiviteter i byggeperioden.

Sentrale punkt i vurderingene er hvordan fiskehelse n blir påvirket av sedimenter og steinstøv fra
sprengningsarbeider, og effekter av lydtrykk fra sp rengningsarbeider.

Det er i rekkefølgebestemmelse stilt krav om at den ne risikovurderingen skal foreligge før
igangsettingstillatelse i hht. PBL kan gis.
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4.3 KONKLUSJON

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite sårbart.

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentif ikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som
gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:

• Havnivåstigning
• Akvakulturanlegg

Av disse fremsto ingen med spesielt forhøyet sårbar het. Det er derfor ikke gjennomført en
hendelsesbasert risikoanalyse for planområdet.

Det er gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurd ering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er sammenfattet under og må i det videre følges opp gjennom
planbestemmelsene.

4.4 OPPSUMMERING AV TILTAK

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Havnivåstigning Revurdere molohøyde før 2054.

Akvakulturanlegg Risikoanalyse over aktiviteter i anleggsfasen
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Saksbehandlar Innvalgstelefon
Tor Sæther 73 19 92 82
Kommunal- og samordningsstaben

Vår dato
02. 05. 2017
Deres dato
20. 03. 2017

vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/8858-421.4
Deres ref.

STAS/2179

Frøya kommune
Postboks 152
7261 Sistranda

Uttalelse - reguleringsplan - Frøya kultur- og kompetansesenter -
Sistranda - Frøya kommune

Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger
innspill til planen frå Fylkesmannens fagavdelinger:

Miljøvern
Våre tidligere merknader er i hovedsak innarbeidet i planen. Det er viktig at
området mellom skole/kultursenter og sjøen ivaretas som et åpent friområde
med adg^ang for allmennheten. Av planbeskrivelsen går det fram at mjdlertidig
riggområde på land etter gjennomføring skal opparbeides som friområde, og at
det ska! opparbeides areal på søndre molo som tilrettelegges for allmenn ferdsel.

Det savnes en vurdering av lokaliseringen av deponiområde for løsmasser på
bunn, og hvordan strømforholdene langs land endres som følge av
gjennomføringen av tiltaket. Dette kan bl. a. ha betydning for tilslamming av
havneområdet overtid. Dette kan tas med i forbindelse med søknad om
mudring/dumping etter forurensningsregelverket.

Landbruk og bygdeutvikling
Ingen merknad.

Barn og unge
Ingen merknad

Sosial og helse
Ingen merknad.

Sa mf u n nssi kkerhet

Ingen merknad.

Universell utforming
Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune har begge et ansvar for å
ivareta universell utforming i planleggingen. Vi har inngått avtale med
fylkeskommunen om at de ivaretar universell utforming i uttalelser til plansaker.

E-post: fmstpostmottak(a)fvlkesmannen. no Internett: www. fvlkesmannen. n.Q^st Organisasjonsnummer: 974764350



Vilkår for egengodkjenning
Ingen

Vi viser til brev frå Fylkesmannen til kommunene datert 24. 09. 2013 og
13. 02.2014 om at Sør-Trøndelag er utpekt som pilot for samordning av statlige
uttalelser og at Fylkesmannen er gitt ansvaret for samordningen. Fylkesmannen
har i denne saken mottatt uttalelser frå NVE som er vedlagt uttalelsen.

Med hilsen

Tor Sæther

seniorrådgiver
Hanne Nordgård
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kontaktpersoner: Landbruk: Margrethe Halsan, tlf. 73 19 92 73
Miljøvern: Harald Høydal, tlf. 73 19 92 14
Barn og unge: Jostein Magne Krutvik, tlf. 73 19 91 48
Sosial og helse: Jorunn Lervik, tlf. 73 19 93 09
Samfunnssikkerhet: Aleksander S. Pedersen, tlf. 73 19 91 71
Universell utforming: Sør-Trøndelag fylkeskommune

v. Vegard Hagerup, tlf. 73 86 64 46
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Vår dato: 25. 04. 2017
Vår ref. : 201604628-6
Arkiv: 323

Deres dato: 20.03.2017
Deresref. :STAS/2179

Saksbehandler:

Åse Winther

NVEs uttalelse - Høring - Reguleringsplan for Frøya kultur og
kompetansesenter - Opparbeidelse av molo og flytekaianlegg -
Sistranda - Frøya kommune

Viser til mottatt forslag til reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter - opparbeidelse av
molo og flytekaianlegg.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

Geoteknisk notat utført av Multiconsult viser at prosjektet blir vurdert som gjennomførbart ut frå
geotekniske forhold.

ROS-analysen drøfter forhold knyttet til havnivåstigning og fastsetter at molo skal ha topp på
kote +3,0 meter (NN1954). Dette er tatt inn i planbeskrivelsen punkt 4. 3. 3 og er omtalt i kommunens
saksbehandling, men er ikke tatt inn som krav i planbestemmelsene.

NVE vil ut frå de vurderinger som er gitt i mottatte plandokumenter, anbefale at det tas inn i
planbestemmelsene at molo skal ha topp minimum kote +3,0.

I planbestemmelsens § 4. 1, bokstav d, står at «innen o_BOP skal bebyggelsen plasseres innen
byggegrenser som vist på plankartet. » I plankartet er det ikke vist byggegrenser mot øst innen dette
formålet, og en antar derfor at byggegrensen her er lagt i formålsgrensen, blant annet mot turstien
(o_GTD). I planbeskrivelsens punkt 4. 3.5. står at turstien vil kunne ligge på kote +2,5.

NVE viser til de vurderinger som er gitt i ROS-analysen med hensyn til havnivåstigning og vil anbefale
at det i plankartet innen formålet o_BOP tas inn byggegrenser som medfører at det ikke etableres ny
bebyggelse under kote +3, 0.

I planbestemmelsens §4. 1, bokstav e, står at «Frøya kommunens slamanlegg i strandsonen er vist på
plankart med formål avløpsanlegg. » Dette går ikke klart fram av mottatt plankart og en ber om at
forholdet tydeliggjøres bedre før planen vedtas. Dersom slamanlegget har en plassering som medfører
fare for oversvømmelse ved stormflo, må det i planbestemmelsene fastsettes krav som hindrer at
anlegget ved stormflo påføres skade ved at bestemmelsen ivaretar naturfare på en tilfredsstillende måte,

E-post: nve@nve.no. Postboks 5091, Majorstuen. 0301 OSLO, Telefon: 09575, Intemett: www.nve. no

Org. nr. : NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Region Mldt-Norge

Vestre Rosten 81

7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18

8514 NARVIK

Region Ser

Anton Jenssensgate 7

Postboks 2124

3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvegen. 1B

6800 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HAMAR
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jamfør PBL §§ 4-3 og 28-1, samt TEK kapittel 7, i tillegg til at det ved stormflo ikke oppstår fare for
forurensing av omgi vel sene.

Med hilsen

Kari Øvrelid

regionsjef

Åse Sofie Winther

overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Vår referanse Deres referanse Dato 
201407790-11 16/3352 24.03.2017 
 

Vedr reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter på Sistranda 

Vi viser til deres oversendelse av 20.03.2017. 
På landsiden er det bygget videregående skole og kultursenter. Formålet ved planen er å 
tilrettelegge for undervisning i fiskerivirksomhet ved at det opparbeides moloer og 
flytekaianlegg i sjø for fartøyer benyttet i undervisningen av elever på Frøya Videregående 
skole. Slik er dette et tiltak som er viktig for utvikling av kystregionen. Det er meget positivt at 
det her også legges til rette for løsninger med universell utforming. 
 
Havna skal i hovedsak brukes av skipet «Fru Inger», forskningsskipet «Gunnerus» vil også 
benytte havna når det er i området. I indre del av havna er det planlagt gjestehavn for skolen 
og Blått kompetansesenter. 
 
Planområdet i sjø er sporadisk benyttet i friluftslivssammenheng. Bl.a har en lokal 
havsportklubb tilhold i naustet nord i planområdet. Planlagte formål vil ikke komme i konflikt 
med deres aktivitet. Planarbeidet synes ikke å komme i vesentlig konflikt med allmenne 
friluftsinteresser. 
 
Så vidt vi kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert automatisk fredede 
kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe mangelfullt, vurderer vi det til å 
være relativt liten risiko for at planen vil komme i konflikt med slike på landsiden. Vi har 
oversendt saken til Vitenskapsmuseet v/Seksjon for arkeologi og kulturhistorie som skal 
vurdere hvorvidt tiltak kan komme i konflikt med undersjøiske kulturminner. 
 
Vilkår for egengodkjenning:   ingen 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vigdis Espnes Landheim 
Fagsjef 

Tore Forbord 
Rådgiver 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 
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Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2016/5931-7 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Børre Tennfjord 

Dato: 
29.03.2017 

Uttalelse til Reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter - Frøya 
kommune - Sør-Trøndelag fylke. 
 
Kystverket har mottatt reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter til offentlig 
uttalelse.  
 
Planforslaget 
er satt frem av Frøya kommune med den hensikt å legge til rette for undervisning i fiskeri-
virksomhet ved at det opparbeides moloer og flytekaianlegg i sjø for fartøyer benyttet i 
undervisningen av elever på Frøya Videregående skoles linje for fiskeri og havbruk. Det er 
behov for å knytte skolebåten Fru Inger nærmere undervisningsstedet og få tilrettelagt bedre 
fasiliteter og kaiforhold. Det vektlegges opparbeidelse av fellesareal, Sistien og gjestehavn 
for å øke attraktiviteten og turmulighetene på Sistranda. Det vil være bade, fiske og 
rekreasjonsmuligheter. 
Oversendingen fra Frøya kommune er datert 20.03.17 og basert på enstemmig vedtak av 
Hovedutvalget for forvaltning, datert 16.mars 2017 i sak 33/17.  
 
Eventuelle merknader skal være sendt til Frøya kommune innen 5.mai 2017. 
 
Kort om Kystverket sitt ansvar  
Kystverket er en nasjonal transportetat for kystforvaltning og sjøverts samferdsel. Etaten er 
et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet og har det faglige ansvaret for sikring 
og fremkommelighet i norske farvann og havner.  
 
Kystverket arbeider for å sikre god tilkomst, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av 
farvannet, samt en effektiv og sikker sjøtransport og havnevirksomhet.  
 
For å ivareta god sjøsikring i norske farvann, har Kystverket etablert en omfattende infra-
struktur og ytelse av maritime tjenester. Den fysiske infrastrukturen er sammensatt av fyr, 
sjømerker, skilt, etablering og utbedring av farleder og fiskerihavner.  

Midt-Norge
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De maritime tjenester omfatter mellom annet lostjeneste, utskrivning av farledsbevis, trafikk-
overvåkning og -kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemidler, meldings- og informasjons-
tjeneste (is-, bølge-, strøm- og vindvarsling, samt navigasjonsvarsel).  
 
Kystverket har i tillegg ansvaret for staten sin beredskap mot akutt forurensning og sikring 
av norske havner med internasjonal trafikk (ISPS).  
 
Vår vurdering  
Kystverkets anliggende er først og fremst koblet til sjøarealene i planen og de sjønære 
arealene som kan sies å ha en virkning på ferdselsmessige forhold. Våre kommentarer til 
planarbeid er som oftest knyttet til disse forholdene.  
 
Vedlagte planforslag, vil etter Kystverket sin oppfatning, ikke ha noen særlig virkning på 
statlige anlegg, påvirke installasjoner eller staten sitt ansvarsområde. Kystverket har vurdert 
planforslaget ut i fra gjeldende rammevilkår og generelle retningslinjer for planarbeid, samt 
de varslede forutsetninger man har lagt til grunn for arealets utvikling og har ingen merknader 
eller innspill til forslaget.  
 
 
Planen kan for vår del egengodkjennes. 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Børre Tennfjord 

regiondirektør sjefingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Marinarkeologisk uttalelse til reguleringsplan for Frøya kultur og 
kompetansesenter, Frøya kommune 
 

NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 21.03.2017 i e-post fra Frøya kommune ovennevnte sak til 

uttalelse vedrørende konflikt med eventuelle kulturminner under vann. Saken er behandlet med 

bakgrunn i Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml). 

 

Vi har tidligere, i brev av 19.12.2016 (vår ref: 2011/13164) uttalt oss på generelt grunnlag til oppstart 

av reguleringsplanarbeidet i denne saken. Nå foreligger saken til offentlig ettersyn. 

 

I forbindelse med daværende reguleringsplan gjennomførte NTNU Vitenskapsmuseet i 2012 en 

mindre marinarkeologisk undersøkelse av det som da var reguleringsgrensene. Nå skal området 

utvides for å kunne motta større skip, og vil også gjennomføre fysiske inngrep i sjø utenfor det 

området som ble undersøkt i 2012.  

 

Vi har foretatt en vurdering av området som nå skal utvides, basert på informasjon fra undersøkelsen i 

2012, samt gjennom våre registre og kilder knyttet mot maritim virksomhet og ferdsel. De planlagte 

tiltak i sjø, spesielt med utfylling av molo, utgjør potensielt stor fare for å kunne destruere eller skade 

sårbare kulturminner under vann. På annen side, skal deler av tiltak foretas i området som allerede er 

undersøkt. Vår vurdering er at undersøkelsen i 2012, hvor kulturhistorisk materiale knyttet til §14 

ikke ble påtruffet, gir en god indikasjon på de nå tilstøtende areal som vil utgjøre utvidelsen. Vi er 

derfor av den oppfatning at en ny marinarkeologisk undersøkelse ikke vil være påkrevd. Vi kan ikke 

utelukke at det finnes verneverdig kulturhistorisk materiale innenfor planområdet, men mener at 

potensialet ikke er stort nok til gjennomføring av en undersøkelse. Som vist under, henviser vi til 

aktsomhet og meldeplikt. 

 

Vi har dermed ingen anmerkninger til reguleringsplanen slik den foreligger, utover å minne om 

meldeplikten. Dette innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale under 

vann som kan være vernet eller fredet etter loven (keramikk, glass, vrakdeler, etc eldre enn 100 år), 

må arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet varsles, jfr. kml §14 tredje ledd. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 

03.04.2017 
Vår referanse 

2017/620/FSO 

 

Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig 

for at det blir overholdt. 

 

Vi ber derfor om at følgende blir tatt med i reguleringsbestemmelsene: «Dersom det under arbeid i 

planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml §14 eller §4, skal arbeidet straks 

stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående».  

 

 
Med hilsen 

 

Bernt Rundberget 

Instituttleder 

 

 

Fredrik Skoglund 

Saksbehandler 

 

 

I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 

 

 

 

 

Kopi: 

Norconsult 

Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 





 
 

Til Frøya kommune 

 

20.04.2017 

 

 

 

Høringssvar - 1. gangs høring og offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for Frøya 

Kultur- og kompetansesenter - i fra Bremnesgruppen ved THM Invest AS, Rabben 

Marina AS og Rabben Restaurant AS.  

 

Innspill vedr planlagt marinaanlegg ved Frøya Kultur- og Kompetansesenter 

 

Frøya kommune har tidligere hatt høringsrunde vedr et marinaanlegg for ligge- og 

marinaplasser ved Blått Kompetansesenter, ref høring for kommunedelplan for Sistranda. 

Frøya kommune sender nå et nytt marinaprosjekt til høring som omfatter ligge-, marina- og 

gjesteplasser ved Frøya Kultur- og kompetansesenter, tross i at det reelle behovet er liggekai 

til MS Fru Inger, eid av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Marinaanlegg med gjesteplasser 

finnes allerede noen hundre meter unna, ved Rabben Marina.  

 

Bremnesgruppen ved THM Invest AS og Rabben Marina AS har tidligere påpekt at et nytt 

marinaanlegg ved Blått kompetansesenter, og nå som foreslått et marinaanlegg ved Frøya 

Kultur- og kompetansesenter, vil være i strid med arealplan og kommunedelplan for 

Sistranda, samt regionale/nasjonale føringer. Et marinaanlegg ved Frøya Kultur- og 

kompetansesenter vil også undergrave allerede godkjent marinaanlegg på Rabben Marina 

der 250 båtplasser skal selges for å finansiere deler av den allerede oppstartede og 

planlagte utbyggingen i 2016-2018 på Rabben Marina.  

 

Vi vil også påpeke at et marinaanlegg ved Frøya Kultur- og kompetansesenter ikke ligger 

innenfor arealplanen og ikke er forenlig med planer for strandsonen. Det er sendt mange 

søknader til Frøya kommune om utsett av flytebrygger tidligere der kommunen har svart med 

avslag på søknad fordi man har ønsket sentralisering av slike anlegg i sjø. Som følge av 

dette bør ikke reguleringsformål småbåthavn tas inn i detaljreguleringsplanen for Frøya 

Kultur- og kompetansesenter. Normal praksis fra sektormyndigheter er at Rabben Marina 

fylles opp med 250 båtplasser først, før man åpner for nye marinaanlegg på Sistranda.  

 

Det gjøres også oppmerksom på at Rabben Marina har inngått avtale med Frøya kommune 

om tilrettelegging av 12 gjesteplasser i Rabben Marina (5% av 250 båtplasser). Med de korte 

geografiske avstander som det er på Sistranda er vi av den oppfatning at Frøya kommune 

bør støtte opp om det lokale private kommersielle initiativet Rabben Marina, som allerede er 

under utbygging, framfor å åpne for en marinautbygging ved Frøya Kultur- og 

kompetansesenter, iht Sør-Trøndelag fylkeskommunes behov. Initiativet ved Frøya Kultur- 

og kompetansesenter har helt åpenbart utbyggingspotensiale, og vil meget sannsynlig åpne 

opp for et større marinaanlegg på sikt, kun noen hundre meter unna Rabben Marina.  

 

 



 
 

 

 

Vi er av den oppfatning at en liggekai for MS Fru Inger vil kunne dekke behovet for 

av/påstigning for fritidsbåter, samt korttidsfortøyning for fritidsbåter og fortøyning av mindre 

skolebåter, uten at en tilrettelegger for marinaanlegg med 10 småbåtplasser, beskrevet som 

gjesteplasser. Vi våger den påstand at disse båtplasser kommer før eller senere til å bli brukt 

som faste båtplasser, og med ønske om å utvide marinaen med flere båtplasser. Definisjon 

på gjesteplasser er ikke marinaanlegg med utliggere.  

 

Som en privat kommersiell aktør i markedet har vi tidligere hatt den gleden av å tilby Frøya 

kommune liggekai ved Rabben Marina for en mye lavere kostnad enn det ville ha kostet å 

bygge en ny liggekai ved Siholmen. Vi tilbyr med dette Frøya Kultur- og kompetansesenter 

liggekai for MS Fru Inger ved Rabben Marina til en avtalt leiepris, slik at en slipper å 

gjennomføre dette utbyggingsprosjekt med tilhørende kostnader. På Rabben Marina vil en 

ha tilgang til alle fasiliteter som drivstoffylling, vann/strøm, wc/dusj/vaskemaskin, 

serviceverksted, avfallshåndtering, serverings- og møtefasiliteter samt overnattingstilbud.  

 

Vedlagt følger arkitekttegninger for utbyggingen på Rabben Marina 2016-2018.  

 

Vi imøteser Frøya kommunes tilbakemelding på vårt høringssvar. Vi regner med at vårt tilbud 

om liggekaiplass til MS Fru Inger, som er det utløsende behovet i initiativet, oversendes Sør-

Trøndelag fylkeskommune.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Bremnesgruppen 

 

 

 

Svein Jarle Midtøy 

adm.dir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: arkitekttegninger utbygging Rabben Marina 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 10.04.2017 

Sak: 8/17  Arkivsak: 17/793 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - ELDRERÅD - REGULERINGSPLAN FOR FRØYA KULTUR- OG 

KOMPETANSESENTER  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådet og Brukerrådet har ingen merknader til reguleringsplan for Frøya kultur- og 

kompetansesenter, med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 13.03.17. 

 

Eldrerådet og Brukerrådet vil presisere at kravet til universiell utforming må være oppfylt både når det 

gjelder bygningen, havneanlegg og uteområdet. 

 

Enstemmig.  

 

 

Behandling: 

Eldrerådet og Brukerrådets behandling i møte 10.04.17: 
 

Eldrerådet og Brukerrådet har ingen merknader til reguleringsplan for Frøya kultur- og kompetansesenter, med 

planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 13.03.17. 

 

Eldrerådet og Brukerrådet vil presisere at kravet til universiell utforming må være oppfylt både når det gjelder 

bygningen, havneanlegg og uteområdet. 

 

Enstemmig.  

 

 



 

 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 252  

Arkivsaksnr.: 16/3020    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GARANTIORDNING VED KJØP FISKEFARTØY  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune stiller økonomisk garanti v/simpel kausjon til kjøp av fiskebåt uten 

kvote for ungdom som ønsker å etablere seg som fisker i Frøya kommune. Garantien 

skal stimulere til opprettholdelse/fornying av fiskeflåten i Frøya. 

  

2. Garantien gis til styrking av egenkapitalen i forbindelse med bygging av nye fartøy, 

kjøp av gode, brukte fartøy og kjøp/ombygging av brukte fartøy dog ikke kjøp av 

kvoter/ fiskerettigheter. 

 

3. Andre finansieringsordninger skal nyttes så fremt det er mulig. 

4. Garanti kan stilles for opp til 25 % når man på egenhånd ikke kan stille den 

egenkapital banken krever, dog begrenset opp til kr 500.000,-.  

5. Garanti kan stilles ved oppstart av selskap når aksjonærene for øvrig fyller satte 

kriterier. Da gis det 1 garanti for selskapet. 

6. Ved vedtak om garantistillelse og garantiavtale/-erklæring skal alltid garantiens 

varighet angis. Den kan ikke overstige investeringens levetid og ikke mer enn 10 år. 

7. Garantiperioden kan ikke strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoved-

debitor. 

8. Det er ikke anledning til å stille flere mindre garantier for samme formål og samme 

hoveddebitor for at hver enkelt garanti skal komme under grensen på kr 500.000,-. 

9. Søkeren må ha evne til å betjene garantiet som det gis garanti for over tid og fortsatt 

ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

10. Forutsetninger: planer og budsjetter skal være realistiske. 

11. Kriterier for søknad om garanti:  

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt de to 

siste år. 

 Fartøyet må være registrert/registreres i merkeregisteret og som hovedregel ha en 

største lengde under 11 meter. 



 

 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 

 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. 

Søkerne prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 

 

12. Søkerne har vanlig klagerett i medhold av forvaltningsloven. Klager skal være skrift-

lige. Klagenemnda i kommunen er klageorgan. 

13.  Søknader skal være skriftlige og angi søknadsbeløp og hva midlene skal brukes til.  

14. Søker må gi nødvendige opplysninger for behandlingen, f. eks. ligningspapir for siste 

tre år, finansieringsplan, budsjetter mm. Skatteattest skal følge med søknaden.  

15. Rådmann skal avgi uttalelse og prioritere søknadene før behandling i fonsdsstyret 

formannskapet godkjenner søknadene.  

16.  Det skal vurderes om investeringen kan bli lønnsom og om den er driftsøkonomisk 

forsvarlig. 

17. Kommunen kan har garantier mor maks kr 5.000.000,- til enhver tid. 

18. Eventuelle mislighold dekkes av disposisjonsfondet. 

 

   

Saksopplysninger:   

Fiskeri har vært en viktig næringsvei i Frøya i uminnelige tider. Det har vært både 

heltidsfiskere og fiske i kombinasjon med andre næringer. Antallet fiskere går stadig nedover, 

og snittalderen på fiskerne har etter hvert blitt nokså høy. Dette fører i sin tur til at våre lokale 

fiskemottak har lavere leveranser. Skal disse bestå i fremtiden er det helt avgjørende at 

kvantumet som føres i land er av et omfang som sikrer lønnsomhet.  

Det er i dag registrert 92 personer med fiske som hovednæring og 36 med fiske som 

tilleggsnæring i Frøya, og vi er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune med 102 

registrert fiskefartøy. Antallet har holdt seg ganske stabilt de siste årene, men pilen peker 

nedover og det er etterspurt ordninger som kan gjøre det enklere for ungdom å etablere seg 

som fisker.  

Kommunen v/Rågdiver næring Hjørdis Årvik Smalø har, sammen med Trond Harald Iversen i 

Frøya Fiskerlag, Torill Pettersen i Frøya Næringsforum og Bjørg Rabben i Sparebank 1 sett 

på hvilke muligheter vi som kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å 

styrke de åpne fiskeriene som rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for 

drift uten et sikkert kvotegrunnlag. 

Enhver etablering som fartøyeier i fiskeriene forutsetter et visst næringsgrunnlag, og det er to 

elementer som i alle tilfeller må være på plass for å kunne etablere seg som fisker med eget fartøy.  

1. Man må ha et fartøy med redskap og bruk til å drive fiske med.  

2. Man må ha et fangstgrunnlag som er tilstrekkelig til å betjene utgiftene som følger med 

driften av fartøyet, og samtidig kaster av seg tilstrekkelig kompensasjon til arbeid og 

kapital. Kostnaden knyttet til en slik anskaffelse varierer etter båtstørrelse, hvorvidt man 

kjøper et nytt eller et brukt fartøy, og fartøyets tilstand.  



 

 

Etablering basert på deltakeradgang 

Fartøyet alene er ikke tilstrekkelig dersom det skal fiskes innenfor adgangsregulerte fiskerier. Da 

er det i tillegg nødvendig å ha en deltakeradgang. Adgangsbegrensnngene har høynet den 

økonomiske terkelen for å etablere seg med eget fartøy og et sikret driftsgrunnlag. Disse er knyttet 

opp til de fartøyene som allerede er inne i de lukkede fiskeriene, og kan således ikke omsettes fritt. 

Det reelle alternativet er altså å kjøpe et fartøy for fortsatt drift, og kostnaden vil bestemmes av 

hvilke inntektsmuligheter deltakeradgangen gir samt tilbudet av fartøy med deltakeradgang.  

Som et estimat kan man si at ved kjøp av et fartøy med deltakeradgang vil investeringen ligge på 

minimum 5.000.000,-, og da vil mulighetene for en ung etablerer til å betjene lån bli vanskelig å 

håndtere de første årene.  

Etablering basert på åpne fiskerier  

Det finnes mulighet å fiske på flere fiskeslag uten deltakeradgang i lukket gruppe. Noe av dette 

fisket er forbeholdt fartøy under en viss fysisk størrelse.  De åpne fiskeriene er ikke regulert med 

faste fartøykvoter men maksimalkvoter, og dermed vil det samlede fisket i disse gruppene påvirke 

den enkeltes fangstmuligheter og gi en større usikkerhet enn fisket i de adgangsregulerte gruppene. 

 

Det er også anledning til å fiske på fiskeslag hvor det verken er adgangs- eller kvoteregulering 

(lange, brosme, taskekrabbe m.fl.). Disse fiskeriene kan være mindre attraktive fra et økonomisk 

ståsted som følge av liten tilgjengelighet eller lav etterspørsel. Det er imidlertid en rekke eksempler 

på at det ligger et godt inntjeningspotensial i noen av de åpne fiskeriene, og dette påpeker også fra 

fiskere i Frøya. Fartøy som har adgang til å delta i fisket etter torsk i åpen gruppe kan fiske hyse og 

sei uten begrensning i kvoten. Det er adgang til å ha inntil 10 prosent bifangst av torsk ved landing 

i fisket etter andre arter.  

 

Mot denne bakgrunn er det ikke urimelig å peke på uregulerte fiskerier og åpne grupper, som en 

naturlig rekrutteringsarena hvor det er mulig å etablere seg med eget fartøy. Den økonomiske 

risikoen vil imidlertid være relativt høy, og for å lykkes som nyetablert fisker kreves dyktighet, 

motivasjon og en betydelig arbeidsinnsats. Kostnadene knyttet til anskaffelse av selve fartøyet er 

høye, og kravene til egenkapital er kanskje den største barrieren mot nyetableringer i uregulerte og 

åpne fiskerier. Samtidig er det slik at kvotegrunnlaget i uregulerte og åpne fiskerier ikke gir den 

stabilitet og forutsigbarhet fartøyeier ønsker, og finansieringsinstitusjonene krever. I 

rekrutteringssammenheng er det likevel viktig å peke på at det faktisk foreligger muligheter i disse 

fiskeriene, og at slikt fiske kan svare seg økonomisk. 

 

 

Vurdering: 

Den lokale flåten i Frøya er avhengig av mottaksstasjoner i nærheten av Frøya da de er 

forholdsvis lite mobile, og samtidig er mottaksstasjonene også avhengig av fiskeren som 

leverer råvarer. Både SeaShell, HitraMat og Froan Forretningsdrift er avhengig av dette for å 

overleve. Samtidig er Sørburøy også avhengig av arbeidsplassene fiskemottaket gir for å 

kunne overleve som samfunn.  

Fiskeryrket byr på store muligheter, både i form av gode inntektsmuligheter og en spennende 

arbeidshverdag. Utfordringen for ungdom som ønsker seg inn i fiske er at å skulle investere 

båt, bruk og kvoter er en stor investering som gir stort egenkapitalkrav fra banker og 

Innovasjon Norge.  



 

 

Skal du kjøpe en båt med kvoter vil investeringen minimum være på ca 5.000.000,-, noe som 

gir et egenkapitalkrav på ca 1.000.000,- og dette er det selvfølgelig vanskelig for en ungdom 

å kunne innfri og de blir derfor avhengig av for eksempel foreldre som kan stille 

garantier/kausjonere i tillegg til at det må være sannsynlig at personen både har personlige 

egenskaper, noen egne midler og tilgang til egnede driftsmidler for å lykkes med det planlagte 

prosjektet.  

Når Innovasjon Norge og banker behandler søknader om lån som skal gis på kommersielle vilkår, 

stilles det relativt strenge krav til sikkerhet og betjeningsevne. Selv om finansinstitusjoner ikke kan 

ta pant i fisketillatelser, anses disse likevel som en viktig del av den verdivurdering som blir 

foretatt. Dette skyldes for det første at fisketillatelsene er avgjørende for hvilke inntekter søker kan 

forvente, og for det andre at fartøyet senere kan selges for fortsatt drift.  

 

I de tilfeller hvor driftsgrunnlaget kun baserer seg på fiske i åpne fiskerier, må søker påregne en 

høyere egenkapitalandel eller få hånd om et rimelig fartøy. Søknader blir ofte avslått på grunnlag 

av at det tilgjengelige driftsgrunnlaget er for dårlig til både å kunne forsvare investeringene og gi 

en inntekt som søker kan leve av. Manglende egenkapital er også et vanlig problem og er dermed 

en sentral utfordring for fiskere som ønsker å etablere seg med eget fartøy. 

Det er i dag ingen særlige støtteordninger for personer som vil etablere seg innenfor 

fiskerinæringen. På lik linje med andre etablerere må det søkes om kommersielle lån fra Innovasjon 

Norge (IN) eller private banker. Det stilles samme krav til søkere som ønsker å etablere seg som 

fartøyeiere, som til søkere innenfor andre bransjer. Vi har derfor sett på hvilke muligheter vi som 

kommune og banker har for å kunne gi ungdom muligheten til å styrke de åpne fiskeriene som 

rekrutteringsarena, eller gjøre det enklere å kjøpe fartøy for drift uten et sikkert 

kvotegrunnlag. 

Slik vi ser det er de uregulerte og åpne fiskeriene en tilstrekkelig rekrutteringsarena hvor unge, 

nyetablerte fartøyeiere kan bygge opp erfaring og eventuelt egenkapital for senere å ta steget over i 

adgangsbegrensede fiskerier.  

 

Det er også enighet om at hvis man som kommune skal kunne hjelpe flest mulig til å komme 

seg inn i fiskerinæringen er  det naturlig mest realistisk at man begynner med båt uten kvote. 

Bakgrunnen for dette er at man da har mulighet for å finne ut om dette er noe man har lyst til 

å drive med og får muligheten til å opparbeide seg egenkapital og erfaring for å ekspandere 

videre. Jobbe seg oppover ved å være målrettet i forhold til arbeid og sparing.  

 

I noen kommuner har man valgt å gi etableringslån til unge fiskere. Dette er ofte steder der de 

naturgitte forholdene er bedre, blant annet ved at fisken gyter i nærområdene og muligheten til 

å betjene større lån er mer tilstede. Dette krever at kommunen setter av et fond på et gitt 

antall millioner. Selv om det er mindre fisk i våre områder (samme mengde fisk gyter ikke her) 

er det «liv laga» for fiskere i gruppe 2 (de uten kvoter) innenfor taskekrabbe, kreps og torsk 

blant annet til å betjene lån på rundt 2.000.000,-. Dette vil være med på å sikre flere 

arbeidsplasser og gi verdiskapning i egen kommune.  

 

I andre kommuner har kommunen gått inn i selskaper som har som formål å hjelpe unge 

fiskere inn i fiskeriene. Dette er en ordning som ikke er ønsket her. Den er derfor ikke 

nærmere omtalt. 

 

I dag kan man kjøpe en båt uten kvoter til under 2.000.000,-. Vi har sett eksempler der 

ungdom har kjøpt båter for dette,- og som nå bygger opp sin egen arbeidsplass stein for stein 



 

 

– slik man gjør i andre næringer.  I stedet for at kommunen går inn med lån som 

toppfinansiering har vi sett på muligheten for at kommunen gir garanti til den banken som evt 

går inn og finansierer nyetablereren. En garanti på topplånet, men med en øvre grense på ca 

20-25 % av 2.000.000,- pr etablerer. Dette er en ordning som også Tor Espnes ved Hemne 

Sparebank pekte på under paneldebattet ved siste Fiskerikonferansen på Frøya. De ønsket 

flere å dele risikoen med, og dette var en måte denne risikoen kunne deles på.    

  

Dette gir oss mulighet til å hjelpe flere da vi ikke trenger å sette av penger i budsjettet til 

garantier evt at avsatt beløp til garanti ikke trenger å være lik det som det gis garanti for. Det 

er  banken foretar kreditvurdering og håndterer søkerprosessen, mens kommunen foretar en 

vurdering av risikoen for den andelen det søkes om garanti for. Frøya kommune bør kunne gi  

garanti opp mot 25 % ,  maksimum kr 500.000,-  på 15 år. Banken administrerer garantiet.  

 

Hva slags garanti skal man velge? Det er to former for kausjon som kan gis, selv-

skyldnerkausjon og simpel kausjon.  Der det foreligger en selvskyldnerkausjon vil banken 

kunne gå på kausjonisten med en gang et forsøk på å få betaling hos hovedskyldneren ikke 

fører frem, uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Det kan således sies at 

kausjonisten garanterer både for debitors betalingsevne og betalingsvilje. Ved simpel kausjon 

er det derimot bare betalingsevnen det garanteres for. Her må banken før han kan gå på 

kausjonisten gjennomføre visse tiltak for å få hoveddebitor til å betale, slik at det er på det 

rene at han ikke er i stand til å gjøre opp for seg. Om det foreligger en selvskyldnerkausjon 

eller simpel kausjon vil måtte avgjøres ved en tolking av avtalen mellom partene Om ikke 

annet er avtalt, foreligger det presumsjon for simpel kausjon. Rådmannen anbefaler at det 

stilles simpel kausjon. 

 

Ved en slik garantiordning bør man ha klare kriterier til de som innvilges garanti. Det fore-slås 

følgende kriterier:  

 

 Søker må være registrert bosatt i Frøya kommune og vært registrert bosatt  de to siste  år. 

 Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og som hovedregel ha en største lengde 

under 11 meter. 

 Eier av fartøyet og høvedsmann må være ført i fiskermanntallet. 

 Fartøyet må være egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei.  

 Søker må være under 40 år 

 Søker må ha fagbrev, dette kan kompenseres av lærlingetid eller 5 års fartstid. Søkerne 

prioriteres i følgende rekkefølge: Fagbrev, lærlingetid, 5 års fartstid. 

 

Kommunen tar en vurdering av risikoen og setter av for eksempel kr 1.500.000,- til evt 

garantinnfrielse, i stedet for at man setter av det samme beløpet til utlån med mulighet for å 

hjelpe færre, men samtidig har den samme risikoen for å tape penger – i tillegg til 

administrasjon og oppfølging av ordningen. Det er også en mulighet å sette av et større beløp 

til utlån, men da binder kommunen opp mye midler som sannsynligvis finansieres gjennom lån 

med de kostnader det fordrer. Det er også en mulighet å ikke sette av noe til garantinnfrielse, 

men ta det hvis det skulle dukke opp saker der man må innfri en garanti. 

 

Rådmann anbefaler at man vedtar en garantiordning med simpelkausjon der man kan 

garantere for inntil kr 500.000,-  for hver søker. Ved eventuelt misligholdt dekkes garantien 

av disposisjonsfondet. Det anbefales også at vi har en øvre grense på garantier på kr 

5.000.000,- til enhver tid. 



 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplansens samfunnsdel:  

Frøya har et mangfoldig næringsliv   

 Utnytte Frøya sine naturgitte forhold 

 Gi gode rammevilkår for næringslivet. 

 Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer. 

 

Strategisk næringsplan:  

Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 

 Frøya ønsker å fortsatt legge til rette for at fiskeri har rom for å vokse og utvikle seg. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: L64  

Arkivsaksnr.: 17/1570    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FIBER BREMNESTUA - NORDSKAG  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune ser positivt på  prosjektet med å få ført fiberkabel fra Bremnestua til 

Nordskaget under forutsetning at den føres helt frem til sentralen på Nordskaget. 

 

2. Frøya kommune setter av kr 150.000,- i investeringsbudsjettet  for 2018 til 

gjennomføring av prosjektet. 

 

3. Frøya kommune ser positivt på etablering av en basestasjon på Nordskag.  

 

4. Frøya kommune setter av kr 600.000,- i investeringsbudsjettet for 2018 til etablering 

av basestasjon på Nordskaget. 

 

5. Blir kommunens andel høyere enn kr 600.000,- vurderes prosjektet på nytt.  

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune jobber for å få til god bredbånds- og mobildekning i hele kommunen.  Sør 

Trøndelag fylkeskommune har vurdert Frøya kommune som aktuell for utbygging av 

mobildekning, med oppstart av prosjektet i Q2 2017. Selve prosjektet er bygging av en 

basestasjon (hytte og mast) på Nordskag, både mast og hytte vil Frøya kommune stå som eier 

av slik at den kan benyttes av flere tilbydere.  

 

Basestasjonen har en budsjettkostnad på 2,3 mill, hvorav 800 000 dekkes av operatør/ 

netteier. Resterende blir et spleiselag mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen 

(500’ x 3). Dette skal gå til hytte og mast (750’) og strøm (750’). Strøm er makspris. Trolig 

blir beløpet lavere. Blir strøm dyrere, vil tiltaket bli vurdert på nytt fra Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Kommunens egenandel i dette vil bli fakturert i 2018.   

 

En basestasjon  i området vil gi bedre mobildekning i Nordskagområdet, og forhåpentligvis 

også for de som bor på Sula og Bogøyvær – selv om dette er noe usikkert. Rådmannen har 

bekreftet at Frøya kommune ønsker å være med på prosjektet, bekreftelsen gjelder deltagelse i 



forprosjektet som skal få de faktiske kostnadene på bordet. En endelig bekreftelse på 

deltagelse trenger Sør-Trøndelag fylkeskommune så snart kostnadene er på plass.   

 

Rådmannen hadde et håp om å få oversikt over kostnadene før sommerferien 2017 slik at man 

kunne få en politisk behandling av prosjektet før sommerferien 2017 for å unngå forsinkelser. 

Dette har ikke vært mulig å få til, da vi har noen avklaringer i forhold til kostnader for strøm 

(Trønder Energi) og en av grunneier før alle kostnadene er på bordet. De vil trolig ikke avvike 

mye fra det som er nevnt over, men som sagt – pr i dag ikke eksakt kjent. 

 

I tillegg til mobildekningen er det også kjent at bredbåndsdekningen ikke er god på denne 

siden av Frøya. Frya kommune har selv en skole som til tider har utfordringer med dette. Det 

er et ønske om å få fiber helt frem til skolen for å skape en bedre skolehverdag blant annet 

med tanke på bruk av elev pc. Dette gjelder også det private markedet, i dag er 

skolebarn/ungdom  er avhengig av nett i dag for å kunne gjøre lekser, bruke 

læringsplattformer etc. 

 

I tillegg blir skolen brukt i forbindelse med valg, og da er det viktig å ha et nett som er 

driftssikkert.  

 

Rådmannen ble kontaktet av Salmar AS vedrørende deres ønske om å få fiber frem til 

Nordskaget. De ønsket at kommunen sammen med Salmar AS og Telenor kunne spleise på å 

få lagt fiber i sjøen fra Bremnestua til Nordskaget. En slik fremføring av fiber vil koste 

950.000,- der Telenor tar kr 200.000,- av kostnadene. (Fiber-dekning kan forstås  som en 

høyhastighets tilkobling til telenettet som tillater rask surfing på internett, IP-telefoni og 

sanntids overføring av lyd og bilder (web-radio og web-TV)). 

 

Bakgrunnen for dette er at Salmar AS har behov for stabilt nett for å kunne drifte fabrikken 

og anlegg rundt omkring. De er også avhengig av å ha redunans – slik at om en kanal inn 

stopper opp så har man mulighet til å fortsette drift ved at annen linje gir det de har behov for. 

Salmar har pr i dag fiber via link – og denne gir langt fra den effekten som bedriften har behov 

for.  Det er også mye driftsstopp pga av vedlikehold i master på Fillan.  

 

Rådmannen kontaktet Sør-Trøndelag Fylkeskommune for å høre om de hadde noe å bidra 

med i forhold til dette. Fylkeskommunen er villige til å gå inn med kr 150.000,- under 

forutsetning av at Frøya kommune bidrar med samme beløp. 

 

For Frøya kommune vil en fiber gi mulighet for fiberløsning til de som er bosatt i området via 

kobbernettet som allerede eksisterer. Det vil også være mulig å får fiberen opp til 

basestasjonen når denne blir satt opp med de muligheter eet gir for både telefoni og 

fiberdekning i området.  

 

Å få på plass god infrastruktur på området mobil/bredbånd er viktig i forhold til kommunens 

egne behov, men også for næringsliv og private aktører. Vi har nå en mulighet til å få til dette 

i området Nordskag ved å være med på et spleiselag.  

 

Telenor vil legge fiber frem til sentralen på Nordskaget. Dette gir kommunen mulighet til å gi 

fiberløsning til skolen, samt at Telenor eller andre leverandører har mulighet for å tilby fiber 

inn til husstandene i området via allerede eksisterende kobbernett. Ved etablering av evtuelle 



nye boligfelt har man mulighet til å få fiber frem til hvert hus.  Nordskag er et område i vekst, 

og det er viktig å legge til rette for dette. Det har vi mulighet til via dette prosjektet.  

 

Fordeling av kostnader 

Telenor Kr 200 000,- 

Salmar AS Kr 450 000,- 

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Kr 150 000,- 

Frøya kommune Kr 150 000,- 

Sum Kr 950 000,- 

 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune er med på å spleise på å få lagt en sjøkabel med fiber 

til sentralen på Nordskaget. 

 

Rådmannen ber også om at det settes av penger i investeringsbudsjettet til basestasjonen selv 

om ikke alle kostnadene er på bordet pr i dag. Kostnaden er pr i dag estimert til kr 500.000,-. 

Det foreslås å sette av kr 100.000,- mer enn det som er estimert kostnad for å unngå ny 

politisk behandling hvis kr 500.000,- overskrides. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplan samfunnsdel  

Strategisk næringsplan 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Avsetning i Investeringsbudsjettet for 2018 kr 750.000,- 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: U64 &01  

Arkivsaksnr.: 17/1735    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

KYSTNORGE – OPPSIGELSE AV AVTALE  

 

Forslag til vedtak: 

1. Avtalen med Kystkulturveien AS/KystNorge AS sies opp fra dags dato.  

2. Vi ber om at KystNorge AS initierer en evaluering med samarbeidskommunene og 

medlemsbedriftene i løpet av 2017.  

3. I løpet av første halvår 2018 tar Frøya kommune en evaluering av ordningen for å se 

om den bør fortsette eller om Frøya kommune skal jobbe frem andre løsninger for å 

fremme turist- og opplevelsesnæringene i Frøya kommune. 

Vedlegg: 

Avtale om vertskapstjeneste og markedsføring innen turisme mellom Kystkulturveien AS 

(KystNorge) og Frøya kommune. 

 

Saksopplysninger:   

Det ble 4. april 2013 inngått avtale med Kystkulturveien AS – siden endret til KystNorge AS 

– om vertskaps- og markedsføringstjenester innen turisme fra 2013. Avtalen er uoppsigelig 

inntil 31.12.2017 og kan bare sies opp med 1 års varsel 6 måneder forut for det kalenderår 

oppsigelsen skal gjelde for. Det vil si at man må si opp før 1.7.2017 for å være løst fra 

kontrakten fra 1.1.2019. Frøya kommune betaler i dag kr 250.000,- pr år til KystNorge.  

 

Frøya kommune er informert om at Fosenkommunene har sagt opp, eller er i ferd med å si 

opp avtalen med KystNorge AS og at Hitra kommune har sagt opp avtalen i påvente av en 

evaluering av av avtalen/samarbeidet.   Rådmannen har startet en evaluering med medlems-

bedriftene på Frøya, men vi ønsker også en evaluering med samarbeidskommunene. Det 

samme har Hitra kommune bedt om i sin oppsigelse.Ved å si opp avtalen pr nå så er Frøya 

kommune fri sine forpliktelser fra 1.1.2019. 

 

Pr i dag er følgende Frøyabedrifter med i KystNorge: 

 

Den Muntre Matros    Sula Pubb    

Garnviks Røkeri    Sula Brygge Drift AS  

Sula Rorbuer AS      Gurvikdal Havfiskesenter   

Hotell Frøya AS    Rogers Eventyrlige Verden 

Mausund Turistservice AS   Mausundgløtt    

Rabben Restaurant AS   Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 

 

 

Vurdering: 



KystNorge AS bør initiere en evaluering, men det er umulig å rekke dette innen oppsigelses-

fristen. Vi ber om at det tilrettelegges for evaluering med samarbeidskommunene og med-

lemsbedriftene i løpet av året. 

 

Når evalueringen er gjort  bør vi se på om vi skal fortsette samarbeidet med KystNorge eller 

om man skal se på andre måter å jobbe med turistnæringen på.  

 

Rådmannen anbefaler at avtalen sies opp fra dags dato slik at man får tid til å evaluere 

ordningen grundig før man evt velger å fortsette samarbeidet eller om man skal se på andre 

løsninger for å fremme turist- og opplevlesesnæringen i Frøya kommune.  

 

 

 



AVTALE OM VERTSKAPSTJENESTE OG MARKEDSF'ORING INNEN TURISME

mellom

Kystkulturveien AS, heretter benevnt som KKV

og

Froya kommune

0m Destinasion KKV

KKV er et f'elles destinasjonsselskap for kystregionen i Ssr^Trondelag, heretter benevnt som
STK. KKV er hovedansvarlig for salg og markedsforing av kystregionen som reisemfll
inkludert drift av turistkontorer i regionen. KKV er en arbeidstittel og nytt navn vil bli
bestemt av styret etter at finansiering fra kom,rnunene i regionen er sikret. yalg av
merkevalenavn vil bli avgiort etter en planlagt strategi og profileringsprosjekier gjermomfort.

1. HVA /\VTALEN GJELDER

Avtalen regulerer partetles giensidige ansvar. Avtalen forutsetter at KKV er et fellosorga' for
kommuner, organisasjoner, institusjoner, bedrifter og enkeltpetsoner som har
forretningsinteresser knyttet til eller har fordel av reiseliv og reiselivsutvikling innen KKVs
geografiske virkeomrAde. KKVs faglige virke reguleres i egne vedtekter fbr organisasjonen.

i

Partene i denne avtalen skal samarbeide om & styrke reiselivsnreringen i Froyakommune.
KKV vil skille mellom bedrifter som har medlems-/markeds-/serviceavtale d KKV og de
som ikke har det. Det vil si at KKV ikke har anledning til 6 yte iklce-medlemrner
ridgivningstjenester og service innen markedsforing, vertskapsinfonnasjon" m.m. Ansvarct
fbr rnarkedsforingav de enkelte produktene og tjenestene ligger hos bedliftene/eielns av
disse,

KKV skal"

o Arbeide p& kort og lang sikt fbl ti f6 flere besskende til Froya kommune gjelno.m:

o Tiltak fol merkevarebygging og protiler.ing av kystregionen som reisemAl

o riltak som profilerer Froyu kommune som turistdestinas.jon

o T'iltak som prnfilerer medlemsbedrifter i Froyakomrnune

o Salgsutlosende og bransjebearbeidende tiltak sorn karnpanjer/annonser.ing,
messedeltakelse, og visninger

o Losning for online booking



o Generelt PR-arbeid

Koordinere markedsforingen med medlemmene og kommunen for storst mulig
oppmerksomhet i markedet

Arbeide for profesjonalisering av reiselivet i kommunen gjennom produktfbrbedring,
kompetanse-, kvalitets - o g infrastrukturutvikl i ng

KKV for turister som konuner til regionen, ogsorge seg velkomne og f&r clen t{elp de soker.Deffe sftategiske plasser i regionen i tombinasjor
med rnobil turistinformasjon der turistene er. omf,anget av betjente
infomasjonskontor/mobile enheter fastsettes i henhJd til egen plan.
Alle turistkontorer pi STK skal kume gi informasjon omkring alle titbud i alle
medlomskornmuner.

Ha ansvar for vertskaps' og infomiasjonsfunksjonene. D,v,s. dLift av lelles webside,
implementering av ny profil, utvikling av felles markedsfsringsbrosjyre for hele STK,
informasjonsrnater{ell til og kompetanseutvikling i turistinformasjonene, etablering av
system for oppdatering og vedlikehold av felles informasjonstavler og annet
i nfo rmasj o rr smateri e I L

Utarbeide irlige handlingsplaner i samarbeid med kommunen, Han4lilgsplanen skal
bidra til i styrke komrnunen som reiselivsdestinasjon og best rnulig utvikling av
reiselivsbedfiftene i kommunen. Planalbeidet mfl forankles i bedriftene* og kon'rnun"n,
utviklin gs behov o g samordnes rned kommunenes strate giske neringsplan,
Handlingsplanen fastlegger m&1, strategier, prioritednger og ansvarsforhotd og har en
tidshorisont pA minst 3 &r. Handlingsdelen av planen evalueres og revideres hvert flr og
signeres av begge parler,

Flere nylretsbrev pr,6r sencles til neringsakt@rer, samarbeiclsparhrere og kommuner.

KKV skal arbeide rnilrettet fbr fl fi'emme reiselivets interesser bade overfor det politiske
miljo b&de lokalt og regionalt, samt i media og andre steder hvor rammene for
reiselivsutvikling freturnes og diskuferes. KKV skai bidra til fl styrk:e reiseli'snaedngens
felles identitet og forstAelse'n av hvilke faktorer som iremrner og fi.emmer naringens
utvikli ngsrnuligheter,

vere f'aginstans og horingsinstans i kommunale saker som gjelder reiseliv.

Kpunwtwr;kqL

o Utatbeide oversikt over atfi'aksionercg f*risfintil som skal markedsfsres og informasjon
om disse, Markedsfbritrgen av reiselivsaktorene reguleres av egen markeds og
serviceavtale

o Stotte KKV i organisasionens arbeid rned 6 verve medlefirnler i kornmunen,

o samarbeide med.KKV om utarbeiclelse av trlige handlingsplaner.

o Oppnevne en ansvarlig person firr oppfolging av denne avtalen.

KKV og Froya ltommune skal lapende og gjensidig inlbrnrere hverandre om saker som

a

o



bersret reiselivet.

3. OKONOMI/REX'ORHANDLING

Med gjensidig forst&else av forventede leveranser fra KKV, og en forst&else for at en fblles
satsing innen reisel ennom et interkommunalt samarbeid p6 STK, kjoper hver
kommune tjenester 65,- pr. innbygger pr, 4r av KKV.
Konrmunen finansi , innbygger w, itx, t2013 og.}r'finansierer Kysten er
Klar kr. 15,- pr, innbygger pr, flr. Deretter forutsettes det at Sar-Trsndelag fylkeskor-un,
ogleller Innovasjon Norge (IN) over"tar finansieringsforpliktelsen for kr. l5 pr innbygger pr.
ht.

Serviceavgiften indeksfeguleres hvert 6r tilsvarende endring i konsumprisindeksen - forste
gang 1,L2014,
Dette inkluderer ogs6 at kommunen ermedlem i Partnerskap for reiseliv i Sor-T?ondelag
gjennom det medlemskap KKV har i Trsndelag Reiseliv,
Tilskuddet fra den enkelte komnrune og KEI0IN/STFK betales im p& KKV.s
konto: 4312.13.47033 2 ganget pr,6t (1.,zog l,g) i hele avtaleperioden.
Avtalen inng6s m.v,f f .1.2013.
Avtalens innhold kan refor.handles.

4. qPPSTGELSE

Denne avtale kan sios opp av begge parter med I drs varsel, Utmelding og oppsigelse av
avtalen m[ rnottas 6 mAneder forut for det kalender&r oppsigelsen skal gieldefor,

Eventuell tvist om bestemmelser i avtalen avgiores ved voldgift.

Bo undet, 4. april2013



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1586    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER 

  

  

  

  

  

 
Som leder velges:      Som nestleder velges: 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Skriv fra FKT. Valg av kontrollutvalg  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Da nåværende leder i kontrolutvalget Tone Måsøval har fåt innvilget fritak for sitt verv fra 

01.08.17, må nytt kontrollutvalg velges.  

 

Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen. 

 

I Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §3 står det: ved utskifting av 

ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i 

utvalget.  

  

 

 

 § 2.Valg og sammensetning  

 



Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med 

den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre 

medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder.  

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 

medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets 

saker behandles  

 

§ 3.Utskifting av medlemmer 

 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved 

utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer 

i utvalget.  

 

Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:  

 

"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av 

formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd 

med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem  

og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité etter § 10 a og ansatte i kommunen 

eller fylkeskommunen."  

 

Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i 

kontrollutvalget:  

 

«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende 

kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for 

kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for 

regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen 

eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I 

kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet 

som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.»  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1681    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 
2016 Utbyttebrev Frøya – TrønderEnergi 

PM Kraftlaget og TrønderEnergi 

Signert protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi AS 15.05.2017  

Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 - 2020 Revidert 110 sentralen 

Protokoll 16.05.2017 Signert. 110 sentralen 

Protokoll representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 

Revisors beretning for 2016, M-N 110-sentral IKS 

Årsrapport 2016 signert. 110 sentralen 

MOT årsrapport 2016 nett 

Møteutskrift og møteprotokoll Repskap 24.04.17 

Protokoll representantskapet Konsek 24.4.17. 

Protokoll styremøte Konsek 30.3.17. 

Protokoll generalforsamling i DalPro AS 26.04.17 

Referat Samarbeidsforum 16.05.17 

Selskapsmøte FFDA 270417 

Årsrapport med årsregnskap SIO 2016 

 

 

 



 
 
 

TrønderEnergi AS 

Telefon:  07273 

Telefaks:   73 54 16 50 

Postadresse: 

Postboks 9483 Sluppen 

7496 Trondheim 

Besøksadresse:  

Klæbuveien 118 

7031 Trondheim 

www.tronderenergi.no 

firmapost@tronderenergi.no  

Org.nr: NO 980 417 824 MVA 
 

Frøya kommune 
7260 Sistranda 
 

Sted: Dato 

Trondheim  29. mai 2017 

   
 

Vår ref.      Gunnar Sølberg

  Deres ref.

   
 
 

Utbetaling av utbytte for inntektsåret 2016 
 

I henhold til vedtak fattet på generalforsamling i TrønderEnergi AS 15. mai 2017, er utbytte 
for inntektsåret 2016 fastsatt til kroner 43.044.000,‐. Selskapet har 11.189.041 
utbytteberettigede aksjer og utbytte utgjør dermed kroner 3,85 per aksje. 
 
For deres vedkommende medfører dette følgende utbetaling til dere den 27.06.2017: 
 

Eier  Antall aksjer Sum utbytte  Bankkontonummer

Frøya kommune  281520 1 083 001,38  4224 06 21511

 
 
Sammen med rente på det ansvarlige foretaksfondsobligasjonslånet vil samlet utbetaling fra 
selskapet utgjøre kroner 95.300.000,‐. Deres eventuelle andel av utbetaling av rente på 
ansvarliglån vil bli utbetalt 27.06.2017 ihht. låneavtale og vil utbetales til det kontonummer 
som er registrert på deres VPS‐konto. 
 
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
TrønderEnergi AS 
  

 
Gunnar Sølberg 
 
Finansanalytiker 
TrønderEnergi AS 
91 77 25 77 
gunnar.solberg@tronderenergi.no 
 



Berkåk , 8. mai 2017

Anbefaler å overdra Kvikne - Rennebu Kraftlags nett - og omsetnings virksomhet til TrønderEnergi

Styre t i Kraftlaget anbefaler for sitt årsmøte at Kraftlaget overdrar nett - og
kraftomsetningsvirksomheten sin til TrønderEnergi.

K raftlaget er fornøyd med det tilbudet og de vilkårene som er fremforhandlet med TrønderEnergi.

- Vi har kommet frem til en go d avtale med TrønderEnergi. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra til
å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør - Trøndelag enda sterkere, at vi skal
tilby ei lavere nettleie for kundene våre , og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier e verks - sjef
Kristin Reitan i K raftlaget .

Trønde rE nergi oppretter en ny Sone Sør i Rennebu som får ansvaret for strømnettet i Kvikne,
Rennebu og Meldal.

- Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy
beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu . I tillegg bidrar vi med dette til å sikre
arbeidsplasser i denne delen av Sør - Trøndelag , sier nettdirektør i TrønderEnergi Bård Olav Uthus.

TrønderEnergi kan tilby en av landets laveste nettleier. En normalhusholdning i regionen uten KVO -
rabatten på Kvikne vil få en årlig nettleiebesparelse på rundt 3 300 kroner inkl mva . For Kvikne - og
Rennebu - regionen samlet betyr den reduserte nettleia en besparelse på rundt 13 millioner NOK årlig.

TrønderEnergi overtar i tillegg kraftomsetningsvirksomheten i K raftla get og viderefører de
produktene K raftlaget ha r i dag overfor sine kunder.

Samtlige ansatte i K raftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring av sine
arbeids plasser i eksisterende lokaler i Rennebu.

Går denne avtalen igjennom vil TrønderE nergi overta driften av K raftlaget s nett - og
kraftomsetni ngsvirksomhet fra 1. januar 2018 . Kraftlagets øvrige virksomhet skal fortsatt eies og
drives av Kraftlaget .

Denne saken må først behandles på årsmøte 22. mai og deretter på et ekstraordinært årsmøte før
endelige vedtak kan fattes og evt ferdigstillelse av overdragelsen til TrønderEnergi kan gjennomføres .

Inntektene fra en slik overdragelse skal gå til lokale allmennyttige formål på lik linje med dagens
vedtekter.

For spørsmål e ller kommentarer ta kontakt med:

Kristin Reitan Bård Olav Uthus
E verkssjef KRK
Mobil 920 80 828

Adm.dir TrønderEnergi Nett
Mobil 90787715
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Økonomiplanen – formell forankring og forutsetninger. 
 

Behandling av økonomiplan og budsjett 
 
Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert som et IKS, og heter i dag Midt-Norge 
110-sentral IKS. 

 
Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt 
Økonomiplan for 4 år fremover, og sende dette til Representantskapet i desember for 
godkjenning. 

 
 
Budsjett 2017 

 
1 Pensjonskostnader 

 

Sentralen får en økning i pensjonskostnader fra 2016 til 2017. Pensjonskostnaden for 
2016 er forventet på 1.285.000 kr, med en økning på 443.000 kr, til 1.728.000 kr i 2017. 
Det beregnes også 14.1% arbeidsgiveravgift på pensjonsinnbetalinger, slik at dette 
kommer i tillegg til økningen. Prinsippet om løpende kostnadsføring av pensjoner (årets 
premieavvik kostnadsføres fullt ut neste år og fordeles ikke over 7 år) er i tråd med 
representantskapets vedtak. 

 

2. Endring lønnsbudsjett 
 

Endring i lønnsbudsjett fra 2016 (kr. 16.346.660) til 2017 (kr. 17.046.000) skyldes normal 
lønnsvekst, justering av overtidsbudsjett, noe økning i pensjonskostnader 
inkl.arbeidsgiveravgift. 

Lønnsoppgjør 2017 er forventet på 2.1%, i tillegg til en lokal pott på 0.9% for de som er i 
Hovedtariffavtalens Paragraf 4. 

 
 

3. Budsjett for kjøp av varer og tjenester 
 
Det er en økning i budsjett for kjøp av varer og tjenester fra 2016 til 2017.  
 
Alle 110-sentraler får fra neste år en ekstraregning pålydende 500.000 kr fra DNK. Dette på 
grunn av at garantiperioden på nødnettutstyret går ut, og DNK tar over ansvaret ved feil på 
teknisk utstyr og systemer vedrørende Digitalt Nødnett. 
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4. Alarmabonnementer 
 

Alarmabonnementer for 2017 er budsjettert til kr. 8.800.000. Det er vært en liten økning i 
kundemassen i 2016. 
Alarmabonnementene dekker kostnadene med alarmtilknytningen til 110-sentralen. Dette er 
linjeleie, lisenser på systemer, hardware, markedsavdelingen, samt lønn for tiden dette 
binder opp. Denne driften er en viktig del av sentralens virksomhet fra et brannforebyggende 
perspektiv, og viktig for kommunene, da noe av dette også går direkte tilbake til kommunene 
i form av et lavere eierbidrag. 

 
 
5. Investeringer 2017 

 

Det er ikke planlagt vesentlige investeringer i 2017. Som nevnt ovenfor, vil sentralen 
ferdigstille egen IT-plattform, med noen innkjøp som gjøres under rammeavtale fra 
Trondheim kommune, samt en ferdigstillelse av oppgradering til Transfire 8 med 
alarmmottak. 
Sentralen vil også kjøpe lisens til ett enkelt sak- og arkivsystem.  
Estimert kostnad 60 000,-. 

 
6. Pris- og lønnsvekst 

 
Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften. 

 

 
Lønns- og Pensjonskostnader 

 
 

     
          2017  

Fastlønn    10 108 000  

 Lørdags- og søndagstillegg - fast          447 000  

 Kvelds- og nattillegg - fast          891 000  

 Helligdagstillegg - variabel          511 000  

 Undervisningstillegg          123 000  

 Overtid          760 000  

 Honorar          300 000  

 Pensjonskostnad (akturarber.)      1 727 000  

 Lokal pott            74 000  

 AGA      2 106 000   
LØNN INKL SOSIALE KOSTNADER    17 045 061  
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Sammenslåing til en felles 110-sentral 
 

Arbeidet med sammenslåing av trøndelagsregionene og en felles 110-sentral er påbegynt. 

 
Styret i Midt-Norge 110-sentral IKS, vedtok at kostnader som påløper i forbindelse med 
opprettelse av felles 110-sentral for regionen, ikke kan belastes driftsbudsjettet, men må 
finansieres gjennom et prosjektbudsjett for formålet. 

 
Antall stillinger i 110-sentralen vil også være avhengig av prosessen med sammenslåing av 
110-regioner, slik at det i Økonomiplanen 2018-2020 er lagt inn 6 ekstra stillinger, noe som 
virker fornuftig og realistisk. Dette vil gi en bemanning som er lik eller bedre i forhold til 
sammenlignbare sentraler. 

 
Alarmabonnementer i regionen som en helhet er noe usikker, da det ikke er sikkert at alle 
som er kunder i Namsos 110-sentral velger å videreføre sitt abonnement med en felles 
sentral. Det er lagt inn en økning på 1.500.000 på denne posten i økonomiplanen som et 
estimat. 

 
 
Oppsummering 

 

Budsjettet 2017, er så nøyaktig som det er mulig å få til med gjeldende opplysninger man har 
etter snart ett år som IKS. 

 
Det at sentralen må ut av overgangsordningen med Trondheim kommune ett år før det som 
var forventet, gjør at det påløper noe ekstra kostnader for 2017. 
Engangskostnader som påløper i 2017 som følge av etablering av ny IT-plattform, foreslås 
delvis dekt ved bruk av oppsparte midler (fond). 

 
Lisenskostnader vil med dette også øke, noe som er innarbeidet i driftsbudsjettet. 

Sentralen er trygg på at Budsjett 2017 er et realistisk og godt budsjett. 
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ØKONOMIPLAN 2017 – 2020 / BUDSJETT 2017 

 

Driftsbudsjett: 

(I hele tusen)      

Driftsinntekter 2017 2018 2019 2020 

Alarmabonnementer -8 800 -10 300 -10 300 -10 300 

Refusjoner -19 186 -24 750 -25 650 -26 775 

Overføringer 
    

Andre driftsinntekter         

Sum driftsinntekter -27 986 -35 050 -35 950 -37 075      

Driftsutgifter 
    

Lønn inkl. sosiale utgifter 17 045 24 301 25 030 25 848 

Kjøp av varer og tjenester 7 247 7 214 7 378 7 666 

Husleie 2 600 2 600 2 600 2 600 

Ordinære avskrivinger 341 341 341 100 

Andre driftsutgifter 200 150 150 150 

Sum driftsutgifter 27 433 34 606 35 499 36 364      

Driftsresultat -553 -444 -451 -711      

Finansposter 
    

Renteinntekter 0 0 0 0 

Renteutgifter 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 

Motpost ordinære 
avskrivinger 

-341 -341 -341 -100 

     

Ordinært resultat -894 -785 -792 -811      

Interne finanstransaksjoner 
    

Avsetninger 394 
 

692 711 

Bruk av tidligere avsetninger 
    

Brukt til fin. av utgifter i 
inv.budsjett 

500 785 100 100 

Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0      

     

     

     

     

     

     

     

     



5 

23.03.2017 - Versjon 04 

 

Investeringsbudsjett:     

(I hele tusen) 
    

Investeringer 2017 2018 2019 2020 

Varige driftsmidler 625 980 125 125 

Utlån, kjøp av aksjer og 
andeler 

        

Sum investeringer 625 980 125 125      

Finansiering 
    

Bruk av lån 
    

Salg av driftsmidler 
    

Tilskudd og refusjoner -125 -195 -25 -25 

Mottatte avdrag på utlån 
    

Bidrag fra årets driftsbudsjett -500 -785 -100 -100 

Netto avsetninger         

Sum finansiering -625 -980 -125 -125 

     

Likviditetsbudsjett: 
    

(I hele tusen alle tall uten 
mva) 

    

Innbetalinger 2017 2018 2019 2020 

Alarmabonnementer -8 800 -10 300 -10 300 -10 300 

Refusjoner -19 186 -24 750 -25 650 -26 775 

Overføringer 
    

Andre innbetalinger         

Sum innbetalinger -27 986 -35 050 -35 950 -37 075      

Utbetalinger 
    

Lønn  13 211 17 692 18 223 18 817 

AGA 1 863 2 495 2 569 2 653 

Betaling pensjon 2 773 3 605 3 605 3 605 

AGA av betalt pensjon 391 508 508 508 

Kjøp av varer og tjenester 7 247 7 214 7 378 7 666 

Husleie 2 600 2 600 2 600 2 600 

Andre utbetalinger 200 150 150 150 

Investeringer 500 785 100 100 

Sum utbetalinger 28 786 35 049 35 134 36 100      

Finansposter 
    

Renteinntekter 0 0 0 0 

Renteutgifter 0 0 0 0 

Avdrag på lån 0 0 0 0 

Mottatte avdrag på lån 0 0 0 0 

Bruk av tidligere avsetninger 799 -1 -816 -975      

Likviditetsbalanse 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016 
 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Midt-Norge 110-sentral  IKS som viser et ordinært resultat på 

 kroner 4.456.596 og et regnskapsmessig resultat på kroner 0. Årsregnskapet består av balanse per 31. 

desember 2016, driftsregnskap og kapitalregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 

årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en 

dekkende fremstilling av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift 

om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal 

regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 

beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det 

kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter 

vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets 
årsberetning. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. I revisjonsberetningens siste del - uttalelse om øvrige lovmessige krav - attesterer vi 
imidlertid på at det er konsistens mellom de lovmessige krav i årsberetningen og årsregnskapet. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
 



Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Trondheim kommunerevisjon 

Vår referanse 

17/14644 

Vår dato 

24.04.2017 

 

  

117190/17 

 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov om interkommunale selskaper, forskrift om 
årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 

ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som 

følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis 

eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 

på årsregnskapet. 

 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-
ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 
 

 identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, 
forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og 
hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling. 

 
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 
grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 
årsregnskapet stemmer med regulert årsbudsjett. 
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Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i 
samsvar med lov og forskrifter. 
 

Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 

Det har ikke vært etablert tilstrekkelig kommunikasjon mellom selskapets to eksterne regnskapsførere i 
2016, noe som har medført  problemer i årsavslutningsfasen. 
 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi at ledelsen, 
med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet ovenfor, har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 
 
 
 
 

 
Trondheim, den 24. april 2017 

 

 

 
    

 
Per Olav Nilsen 

Revisjonsdirektør/oppdragsansvarlig 

Bjørn Rian 

statsautorisert revisor 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger
MOT styrker ungdoms bevissthet og mot –
MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei



M OT-LØFTET 201 7

MOT-løftet 2017 ruster MOT for fremtiden. MOT-løftet 2017 symboliserer
punktum på MOTs begynnelse. I 20 måneder, juni 2015 - februar 2017, har
det vært jobbet intenst med tidenes MOT-oppgradering. Kort oppsummert
består MOT-løftet 2017 av forenkling og forsterkning. Det settes inn enda
større kraft på det viktigste av det viktige.

MOT-løftet 2017 vil gjøre at MOT når ut til enda ere ungdommer og har enda
større effekt på de ungdommene som opplever MOT. MOT-løftet 2017 vil gjøre
at MOT vokser og spres enklere og raskere enn tidligere.

MOT-løftet 2017 vil styrke en fremtidig global felles forståelse for hvor
viktig det er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Robust ungdom
er f remtidens nøkkel til en tryggere verden. Når ledere rundt om i verden
ser viktigheten av robust ungdom, som inkluderer alle, vil de etterspørre
totalkonsepter som ivaretar dette. MOT er et globalt og helhetlig lifeskills-
konsept som er enkelt og tydelig, og som lett kan yttes fra skole til skole,
kommune til kommune og land til land. MOT har et potensiale til å bli en
inspirerende ungdoms- og samfunnsbygger i hele verden. Vi må forberede oss
på en ekstrem økning i etterspørselen etter MOT i fremtiden.

Med klassekulturer, skolekulturer og lokalsamfunnskulturer der ungdom
får MOT-verktøy for å gjøre seg selv robust og bli inkludert – gjennom å bli
sett og få oppmerksomhet på en positiv måte – vil samfunn og mennesker
bygges fremfor å ødelegges. Vi vil få samfunn med mindre hyppig mobbing
og rusmisbruk, færre uten en eneste venn og styrket psykisk helse. Vi vil få
samfunn med mindre terror, massakrer og krig. Robust ungdom har ikke
behov for å bli sett gjennom å ødelegge mennesker og samfunn.

Mange har bidratt direkte til MOT-løftet 2017.

Mange har bidratt indirekte, uten å vite om at det, til dette utviklingsarbeidet.

Tusen, tusen takk til dere alle sammen.

Atle Vårvik
MOT-Originalen

VISJON
Varmere og tryggere samfunn

VERDIER
MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

PRINSIPPER
Jobbe i forkant
Se hele mennesket
Forsterke det positive
Ansvarliggjøre kulturbyggere

ORGANISASJON
Nasjonal ledelse er et solid fundament
for implementering, nansiering og omdømme

MEDARBEIDERE
Den riktige ildsjelen
som skaper verdibaserte prestasjoner

OPPDRAG
MOT skal utvikle robust ungdom, som inkluderer alle,
gjennom å styrke bevissthet og mot.

Viktige virkemidler er MOTs loso , program,
tiltak, logo og partnerskap.

MOT skal være fremragende til å nå ungdom
på en Ungdommelig, Mulighetsfokusert og
Oppriktig måte.

GRATULERER M ED 201 6

Det mest unike med MOT er at ungdommene bruker MOT på sin
måte og dermed blir selvbyggere. Her er noen få tilbakemeldinger fra
ungdom som har tatt MOT til hjertet sitt, og som forteller at MOT har
utviklet robuste ungdommer, som inkluderer alle.

MOT har gjort ungdom mer robust…
mer positiv, tar mine egne valg, sier mine meninger, fått mer viljestyrke,
styrket mine verdier, lettere å si nei, kan være meg selv, modigere, tørr å stå
frem, stoler mer på meg selv, tror mer på drømmene mine, tenker bedre om
meg selv, forstår hva livet går ut på, ere positive tanker enn før, bedre på å
gripe sjanser, tenker før jeg velger, blitt en bedre person, smiler mer, fått mer
selvtillit, takler problemer bedre…

MOT har bidratt til et inkluderende miljø…
tryggere miljø, godtar hverandre, akseptere ulikheter, alle ser hver enkelt i
klassen, blitt gladere i hverandre, jeg sier hei og smiler, åpenhet til å snakke
om alle, team, ser hvem som trenger hjelp, forstår at jeg har såret andre
gjennom det jeg har sagt og gjort, inkluderer de som er sjenert, tenker bedre
om andre, ser ere sider av en sak, forstår mer hvordan andre har det, bedre
klassemiljø, «bringer» folk sammen…

GRATULERER - MOT FORANDRER LIV.

MOTs program:
MOT-løftet 2017 rendyrker områdene der MOT har aller mest effekt. MOTs
viktigste innsatsområde er programmet " Robust ungdom 12 -16" og
programmet " Robust ungdom 16 -25". Det er i møte med ungdommene i
klasserommet vi ser at est liv endres. Manusene er polert, videreutviklet og
testet ut både på ungdomsskolen og på videregående. Fremover går vi enda litt
dypere inn i materien, noe som vil gjøre at vi får ungdommer som blir enda litt
mer bevisst og enda litt modigere gjennom øktene.

Skolen som samfunnsbygger.
Over 50 skoler har allerede startet opp med MOTs tilleggsprogram. Målet
er å skape en fellesforstått ansvarlighet. Gjennom tilleggsprogrammet vil
vi forsterke både unge og voksne som rollemodeller og øke forståelse for
viktigheten av å utvikle en kultur der alle er inkludert.

Tusen takk til alle dere som er og har vært MOT entusiaster, MOTs nansielle
bidragsytere, ildsjeler og medarbeidere. Som et resultat av det gode arbeidet
vokser MOT seg større og sterkere!

Marte Wivestad,
Leder MOT Norge
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MOTs viktigste innsatsområde er MOTs 2 programmer i skolen: 
Robust  ungdom 12-16 (ungdomsskolen) og Robust ungdom 16-25 
 (videregående skole)

ROBUST UNGDOM 12-16

I 2016 deltok 52 344 elever i programmet Robust ungdom 12-16. Gjennom 
dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-formidling bevisstgjøres ungdom til å 
ta vare på hverandre og ta egne valg. 

490 ungdommer ble i 2016 skolert som Ung MOTivator (tidligere Ungdom 
med MOT). Disse er spesielt utvalgte ungdommer med gode holdninger, 
som er positive rollemodeller og forbilder for andre. Unge MOTivatorer skal 
gjøre det enklere for de rundt seg å leve, bry seg og si nei, og bidra til å 
styrke  oppvekstmiljøet i positiv retning. De forsterker den jobben som MOT-
coachene (tidligere MOT-informatører) gjør i klasserommet. En viktig oppgave 
disse ungdommene har er å gjennomføre MOT-økter for 7.trinn for å gjøre 
overgangen fra barneskole til ungdomsskole enklere. 

Unge MOTivatorer har i løpet av 2016 vært med på å planlegge og 
 gjennomføre utallige aktiviteter og arrangementer for andre ungdommer, barn 
og voksne i sine lokalsamfunn. Spesielt har dette vært synlig i forbindelse med 
MOT-turneen, Mestringsreisen og MOT til å glede-dagen. Unge  MOTivatorer 
er viktige kulturbyggere og er med på å løfte MOT til nye høyder gjennom å 
inkludere og inspirere de rundt seg. 
 

INNHOLD I PROGRAMMET 
ROBUST  UNGDOM 12-16:

  1. Skoleleder ønsker MOT 
  2.  MOT-koordinator her eierskap og P-UMO 
  3.  Fremragende MOT-coacher 
  4.  Utdanning 
  5.  12 MOT-økter á 120/150 minutter 
  6.  Ung MOTivator utdannelse, ca. 5 % av 9.trinn 
  7.  Ung MOTivator tre MOT-økter til 7. klasse 20/150/20 min. 
  8.  Kickstart første skoledag, inspirasjonstale, oppvarminger, lærerinfo 
  9.  40 min. MOT-informasjon til foresatte 
10.  MOT til å glede-dagen 
11.  Courage Forever 
12.  Andre suksessaktiviteter, både sterkt anbefalt og muligheter 

MOT-ØKTER ROBUST UNGDOM 12-16:
    
MOT-øktens navn Lengde Tidspunkt Mål

  8. klasse
  1 Vis MOT 150 min. Anbefalt innen 1 uke Styrke bevissthet og mot til å: 
  etter skolestart • leve • bry seg • si nei

  2 Forventninger 150 min. Anbefalt innen 2 uker Styrke kroppsspråk og bruk av sosiale
  etter skolestart  media på en måte som:
   • gir trygghet, energi og mot

  3 Fokus 150 min. Anbefalt innen 3 uker Styrke bevissthet og mot til å:
  etter skolestart  • forsterke det gode i seg selv og andre • være mulighetsfokusert

  4 Dialog 120 min.  Anbefalt innen 5 uker Styrke ungdoms kommunikasjonsferdigheter:
  etter skolestart  • for å skape mer trygghet, energi og mot

  5 Egenstyrke 120 min.  Anbefalt innen 7 uker Styrke bevissthet og mot til å:
  etter skolestart  • være seg selv • finne det positive i utfordringer • akseptere å ikke alltid være bra

  6 Verdifull 120 min.  Mars-april Styrke bevissthet og mot til å:
   • vise respekt • skape godfølelse hos andre • ha bakgrunnsforståelse
  9. klasse:
  7 Valg 120 min.  Innen seks uker  Styrke bevissthet og mot til å:
  etter skolestart  • prioritere • si nei

  8 Drømmer 120 min.   Desember Styrke bevissthet og mot til å:
   • drømme • finne sin lidenskap • følge sitt hjerte og sin lyst

  9 Forbilder 120 min.  Mars-mai  Styrke bevissthet og mot til å:
   • være rollemodell med positive holdninger • være modig forbilde med gode verdier
  10. klasse:
10 Trygghet 120 min.  August-oktober Styrke bevissthet og mot til å:
   • lede seg selv

11 Verdibevissthet 120 min.  Desember Styrke bevissthet og mot til å:
   • behandle andre bra • ivareta egne verdier

12 Fremtid 150 min.  Mars-april Styrke bevissthet og mot til å:
   • være forberedt på fremtiden

Gjennomføring av alle MOT-øktene er obligatorisk
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MOT-ØKTER ROBUST UNGDOM 16-25:

MOT-øktens navn Lengde Tidspunkt Mål

1 Innsikt Ca. 90 min. Anbefalt innen 1 uke Styrke innsikt:
etter skolestart • i seg selv • i hverandre• i MOTs verdier

2 Klassekultur Ca. 90 min. Anbefalt innen 2 uker Styrke:
etter skolestart • god lagånd • bry seg om de som er utenfor• en god klassekultur

3 Robusthet Ca. 90 min. Anbefalt innen 3 uker Styrke:
etter skolestart • en «gutsy» innstilling, væremåte, fokus• personlig utvikling, lykke og talenter

• fokus på løsninger og muligheter

4 Kommunikasjon Ca. 90 min. Anbefalt innen 5 uker Styrke kommunikasjonsferdigheter:
etter skolestart • for å skape mer trygghet• for å skape mer energi • for å skape mer mot

5 Verdier Ca. 90 min. Anbefalt innen 7 uker Styrke personlig re eksjon og utvikling:
etter skolestart • Re eksjon rundt egne verdier• Re eksjon rundt viktige ting i livet

• Utvikle en større personlig innsikt

6 Beundring Ca. 90 min. Styrke:
• evnen til å stå opp for egne verdier• evnen til å beundre• evnen til å sette grenser

7 Selvrespekt Ca. 90 min. Styrke:
• tro på egne krefter• respekt for seg selv•“It is okay to not always be okay”

8 Livskvalitet Ca. 90 min. Styrke:
• bevissthet på livet• prioritering av viktige ting i livet• balanse i livet

9 Respekt Ca. 90 min. Styrke:
• forståelse for forskjellighet• inkludering og tilhørighet• byggende og respektfull kultur

10 Bevissthet Ca. 90 min. Styrke:
• bevisstheten på effekten av fokus/tankens kraft• bevisstheten på effekten av væremåte
• bevisstheten på effekten av ord vi bruker

11 Sharing Courage Ca. 90 min. Dele:
• historier som styrker andres bevissthet og mot
• de beste verktøyene og opplevelsene med MOT
• hvordan ønsker kan bli virkelig, og teori bli praksis

12 Courage Forever Ca. 90 min. Styrke:
• bevisstheten på fremtiden• bevissthet rundt russetiden
• muligheten for å være en del av MOT i fremtiden

Gjennomføring av alle MOT-øktene er obligatorisk
Ved utdanningsløp på mindre enn tre år kan økene fordeles på ett eller to år
Fleksibilitet også på å slå sammen to økter om det er ønskelig
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ROBUST UNGDOM 16-25

Programmet for videregående skole bygger videre på programmet i
ungdomsskolen, men gjennomføres også uavhengig av om elevene har hatt
MOT på ungdomsskolen eller ikke.

I 2016 kk 14 685 elever MOT på videregående skole gjennom programmet
Robust ungdom 16-25 år. Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung-
formidling bevisstgjøres ungdom til å ta vare på hverandre og ta egne valg.

67 ungdom på videregående skole ble skolert som Ung MOTivator i 2016.
Disse ungdommene, i samarbeid med andre utvalgte elever i VG2 og VG3,
bidrar til å forsterke det gode miljøet på skolen gjennom ulike arrangement og
tiltak, som for eksempel skolestart med MOT og MOT til å glede-dagen.

INNH OLD I PROGRAMM ET
ROBUST UN GDOM 16-25:

1. Skoleleder ønsker MOT
2. MOT-koordinator her eierskap og P-UMO
3. Fremragende MOT-coacher
4. Utdanning
5. 12 MOT-økter á 90 minutter
6. Ung MOTivator utdannelse, ca. 5 % av 1. klasse
7. Kickstart første skoledag, inspirasjonstale, oppvarminger, lærerinfo
8. 20 min. MOT-informasjon til foresatte
9. MOT til å glede-dagen

10. Courage Forever
11. Andre suksessaktiviteter, både sterkt anbefalt og muligheter
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Skolen som samfunnsbygger vil fremover være MOT Norges store
tilleggsprogram, som også rulles ut of sielt for MOT Globalt i 2019.

Et av de virkelig store magiske øyeblikkene de to siste årene var
telefonsamtalen med Gjensidigestiftelsen i juni 2016. De kunne fortelle at de
har tro på MOTs tilleggsprogram Skolen som samfunnsbygger, og vil støtte
MOT Norge med 7,5 millioner kroner de neste årene slik at est mulig skoler
kan prioritere å implementere Skolen som samfunnsbygger.

Skolen som samfunnsbygger kom godt i gang i 2016 og vil få full fart i 2017.
Vi kan allerede nå fastslå at Skolen som samfunnsbygger har fått en magisk
start i MOT Norge, og at dette tilleggsprogrammet blir svært viktig for både
skoleledere, lærere, ungdom og nærmiljø/lokalsamfunn.

Skolen kan være en positiv samfunnsbygger som setter viktige
saker på dagsorden. Sammen kan vi være med å utvikle varmere
og tryggere samfunn gjennom å bygge en kultur som gjør at barn
og ungdom får et best mulig utgangspunkt til å mestre livet.

Skolen som samfunnsbygger består av re deler:
1. Rektor som samfunnsbygger
2. Læreren som samfunnsbygger
3. Ungdom som samfunnsbygger
4. Spre MOT- loso en i lokalsamfunnet

Målet er å styrke fellesforstått ansvarlighet gjennom å
• Forsterke unge rollemodeller og voksnes felles forståelse for

viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert
• Styrke rektor, skolepersonalet, unge rollemodeller

og lokalsamfunnets foreldre, trenere og ledere som
samfunnsbyggere

• Styrke en skole og et lokalsamfunn der alle blir sett på en
positiv måte

• Forsterke en felles verdiplattform i skolen

I 2015 kk MOT støtte fra Sparebankstiftelsen og Sparebank1 SMN for at
også barnehager og grunnskoler i Midt-Norge kunne være med på Skolen
som samfunnsbygger. I april 2016 hadde vi første samling med 11 rektorer
og 4 barnehagebestyrere fra Overhalla, Orkdal og Haram kommune.

Disse tre kommunene har i løpet av 2016 gjennomført "hele pakken" og
her er noen tilbakemeldinger fra dem, på spørsmålet "Hvorfor Skolen som
sambunnsbygger?"

Skulen som samfunnsbyggar er «Generell del av læreplanen» i praksis. Vi som
skule ynskjer å spele ei rolle, og å utgjere ein positiv forskjell i lokalsamfunnet
vårt. Då er det haldningsskapande arbeidet verdifullt. Vi ynskjer å bidra til

eit lokalsamfunn prega av positiv
aktivitet, og eit lokalsamfunn prega
av trivsel.
I det arbeidet er MOT og Skulen
som samfunnsbygger viktig. Vi ser
at gjennom desse programma vert
både ungdommane og vi vaksne
meir medvitne vår rolle. At foreldra
også er engasjerte er med på å gi
eit skikkeleg løft i arbeidet med å
skape eit varmare samfunn.
Kenneth Ulla, Rektor Haramsøya
barne- og ungdomsskule, Haram
kommune

MOT står for et elevsyn som jeg
mener er viktig at alle ansatte
f orfekter, og uttrykker holdninger
som har en god klangbunn
blant alle ansatte. Skolen som
samfunnsbygger har gitt oss et
felles språk som favner videre enn

både det å bygge gode relasjoner lærer- elev og mellom elevene. Vi synes
det er artig å jobbe med MOT, forfriskende bilder og nye innfallsvinkler.
Utestengning kan starte tidlig, derfor er det viktig at vi har fokus på problemet
også blant de yngre elevene. Viktig å jobbe med de ansattes holdninger i
tillegg til elevenes. Dette virker samlende på personalet.
Oddrun Skjølberg, rektor på Grøtte skole, Orkdal kommune

Når det gjeld kvifor skulen som samfunnsbyggjar, tenkjer eg først og fremst
at det er ein arena der vi når alle, uansett bakgrunn. MOT er med på å gi oss
gode verkty og eit felles språk for god samhandling.
Ingunn Marita Kjerstad, rektor Lepsøy barneskule, Haram kommune

På Verdibasert lederutviklingssamling og oppstartssamling Skolen som
samfunnsbygger i oktober var det deltakere fra Høylandet, Orkanger og Fræna
i Midt Norge, samt Marker og Sauda kommune.

Her er to av tilbakemeldingene etter re dager på MOT-camp:
Svært inspirerende. Fint å bli kjent med så mange nydelige mennesker. Gleder
meg til å starte opp. Har bare positive følelser og tanker om oppdraget.

Skulle ønske jeg hadde fått dette laminert da jeg gikk ut av lærerskolen.
Da tror jeg min yrkeskarriere hadde sett annerledes ut.

Vi er allerede samfunnsbyggere, Skolen som samfunnsbygger lærer oss
hvordan vi skal være gode samfunnsbyggere.

På en skala fra 1-6 på hvor fornøyd de har vært med samlingen: 5.85

Status per 31.12.2016:
• 20 skoler og 5 barnehager fra 7 kommuner har deltatt på Skolen som

samfunnsbygger. Det er utdannet 20 Unge MOT-ledere.
• 410 lærere og 126 assistenter har deltatt på heldager
• 790 foreldre, trenere, ledere og andre i lokalsamfunnet har vært med på

kveldsforedraget "MOT som universalverktøy 24/7"

Disse menneskene treffer over 3700 elever på daglig og ukentlig basis.

S K O L E N S O M
S AM F U N N S B YG G E R



UNG MOT-LEDER 
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Kloke Kofi Annan har sagt følgende:
”Å leve er å velge. Men for å velge godt, må du vite hvem du er og hva du står 
for, hvor du ønsker å gå, og hvorfor du ønsker å komme dit.”

MOT til å lede-samling på MOT-camp er en arena for å finne svar på disse 
spørsmålene. MOT ønsker å styrke unge MOT-lederes livskompetanse, mot og 
innsikt i hvem de er, hva de vil og hva som er viktig for dem. Ved å bli sterkere 
og tryggere på sin verdi som Ung MOT-leder, kan de utrette mer med de 
egenskapene de har og ta gode valg.

Deltakere på MOT til å lede-samling håndplukkes av kommuner/skoler 
med MOT.  Dette er ungdommer som utmerker seg ved å være positive 
 kulturbyggere som tar bevisste valg. 

En “Ung MOT-leder":
• er mellom 16 – 25 år
• vil bidra til å skape et varmere 

og tryggere nærmiljø.
• har og tar initiativ.
• følger sitt eget hjerte, ikke 

strømmen.
• legger merke til positive ting og 

tør å gi ros.
• greier å skape engasjement og 

tenne glød hos andre.
• er en ledertype. Noen ledere 

står i front og snakker høyt.  
Andre står i bakgrunnen og 
trekker i tråder.

Vi samler ungdommer med disse 
egenskapene til en 4-dagers 
“MOT til å lede”-samling på 
MOT-camp. I løpet av dagene her 
får de opplæring i å være Ung 
MOT-leder. Stikkord for innholdet 
er bevisstgjøring,  formidling, 
lederskap, prioritering, refleksjon 

og nettverksbygging. Etter disse 4  dagene kjenner de seg selv og sine styrker 
bedre. De vet hva de kan bety for sine omgivelser. De har lært hvordan de skal 
jobbe for å legge merke til  medmenneskers sterke sider, og er blitt del av et 
miljø av mennesker som ønsker å utgjøre en forskjell. De er blitt inspirert til 
å bidra i MOT-arbeidet i sin hjemkommune. All erfaring viser at MOT-arbeidet 
fungerer bedre i lokalsamfunn som har Unge MOT-ledere med opplæring fra 
MOT-camp. Unge MOT-ledere blir eksperter på å engasjere andre ungdommer 
i praktiske forberedelser til ulike arrangementer.

I 2016 ble det skolert 100 Unge MOT-ledere på MOT-camp. Her er noen 
tilbakemeldinger:

Vil bare si at dere har vært en opplevelse for livet. Kommer til å ta med meg 
alt videre. Ble bedre kjent med alle! Denne opplevelsen fikk meg til å tenke på 
hvem jeg er og hvordan jeg skal opptre foran andre! Alt var helt suverent!!

Det har vært så bra og gøy at jeg ikke vil 
hjem. Har ikke ledd så mye eller hatt det 
så bra og gøy på lenge som jeg har gjort 
disse dagene.

Heilt konge og minner og venner for 
livet!

Det var helt utrolig! Jeg gikk ut døra 
da vi var ferdige og tenkte: WOW, var 
målløs, utrolig bra og lærerikt!! :D

Har fått mer ut av 4 dager på Mot-Camp 
enn 1 år på skole.

Alt i alt: de beste dagene i livet mitt.



Hvert år den 23. november arrangeres MOT til å
glede-dagen. Dette er en dag der MOT setter ekstra
fokus på å skape positivitet og trygghet på skoler og i
lokalsamfunn. Ved å glede andre med enkle midler kan
vi styrke følelsen av å bli sett, og øke stoltheten av å bidra
til å skape et varmere og tryggere samfunn. Alle som
deltar i MOTs programmer, MOTs næringslivspartnere
og andre, har denne dagen et felles mål; å glede så
mange som mulig, mest mulig, men med enkle midler.

D RØ M M E F O N D E TM O T TI L Å G L E D E- D AG E N
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I 2003 fullførte Andreas Ebbesen i en alder av 13 år sin drøm med MOT:
å gå over Grønland på ski. Sammen med sin far Ola gjennomførte han
drømmen sin, og samlet i tillegg inn 75 000 kr til MOT. Pengene som ble
samlet inn resulterte i etableringen av MOTs drømmefond i 2005.

Drømmefondet skal brukes til å stimulere og realisere andre ungdommers
drømmer. Det å drømme handler om å ha MOT til å leve. Ved å la ungdom
følge drømmen sin og stimulere dem til å sette seg mål for fremtida, skaper
man robuste ungdommer som har tro på seg selv.

Alle niendeklassinger som har MOT på skolen kan i MOT-økten "Drømmer"
søke om å få oppfylt sin drøm. I 2016 har MOT sentralt hatt gleden

av å oppfylle drømmer til fem herlige ungdommer:

Maja på Rikshospitalet:
Den første var drømmen til Maja Rist fra Vestvågøy.
Hun hadde et ønske om å besøke barneavdelingen
på Rikshospitalet, for å glede alle dem som tilbringer
dagene sine der. Derfor tok Jo Trønsdal Bævre og Tore

Sandnes fra MOT sentralt med seg, slik at hun kunne få
oppfylt drømmen sin, og samtidig glede noen andre.

Skitrening med MOT-ambassadør,
Astrid Uhrenholdt Jacobsen:
Marie Sølverud Wangen fra Eidskog
ungdomsskole, drømte om at hun og
hennes langrennsgruppe skulle få
trene med sitt store forbilde: skiløper,
Astrid Uhrenholdt Jacobsen. I oktober
ble drømmen oppfylt da de møttes til
trening i Holmenkollen.
Det ble en uforglemmelig kveld med
intervall, elghufs og mange gode tips til jentene fra Astrid. Marie kk også
med seg noe helt spesielt fra Astrid som et nt minne om treningen.

Drømmedag i Selje:
Markus Årvik fra Selje skole hadde en
drøm om at ungdommene der skulle få
et tilholdssted hvor de kunne snakke
sammen og være sosiale. Han ønsket seg en
ungdomsklubb, noe de ikke har hatt i Selje
på mange år. I tillegg vil han ha et MOT-preg over klubben med både MOT-
vegg og MOT-shop. Denne drømmen ønsket vi å oppfylle, og ga Markus det
han trengte av MOT-effekter for å hjelpe han i gang med ungdomsklubben.

Fikk kjøre Rally:
Jan Erik Pedersen fra Grimstad drømte om

å kjøre fort med bil. MOT arrangerte en
drømmedag sammen med Kristiansand
Automobilklubb, og da var det duket
for en real runde på Ruglandsbanen en
lørdag i september.
Drømmevinner Jan Erik trodde han

skulle på besøk til en nabo som er på
hytta, men ble overrasket av MOT med en

ellevill rallytur.

Forfatterdrømmen:
Ilhan Sahan fra Gjerpen ungdomsskole i Skien hadde en drøm om å møte
sin favorittforfatter Jon Ewo. MOT overrasket Ilhan på skolen i august for å
ta med henne og klassevenninen på
Oslobesøk. Der kk de møte forfatteren
i hans “skrive-hule, hvor Ewo har
skrevet over 100 bøker. Han fortalte om
barndommen sin, de første tekstene,
hvordan man kan få inspirasjon og om
forfatterskapet generelt. Superfornøyd
vendte jentene hjem med signerte bøker
og en n historie.



M O T O G AN E R K J E N N E L S E F R A
S TATLI G E M YN DI G H E TE R
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Den anerkjennelse og de tilskudd MOT Norge har fått fra ere departementer
og direktorater i 2015 og 2016 har betydd mye for MOTs nivåheving det
siste året. Omtrent samtlige offentlige støtteordninger har tidligere vært
prosjektbaserte, a vgrenset faglig eller sektorpolitisk. Denne marginaliseringen
har medført at MOT Norge ofte har møtt stengte dører i møte med
departementer, direktora ter og tilskuddsordninger i perioden 2000-2014.
De to siste årene har det skjedd en endring: MOT er igjen, som for 20 år
siden, anerkjent av staten for sin helhetlige tilnærming og sitt fokus på å
jobbe i forkant og legge ned den forebyggende innsatsen tidlig. Det er både
betryggende og inspirerende at Stortinget, departement og direktorat nå
anerkjenner den måten MOT mobiliserer ungdom, skole og lokalsamfunn
på, og at de tydeliggjør og synliggjør sin verdsettelse gjennom anerkjennelse
og tilskudd. Det styrker MOTs arbeid med å utvikle robust ungdom, som
inkluderer alle. Det styrker MOTs arbeid i å skape varmere og tryggere
samfunn. Det styrker MOT som ungdoms- og samfunnsbygger.

2016 ble et historisk år for MOT når det gjelder statlig anerkjennelse. MOT
mottok tilskudd på 4,9 millioner kroner for å fortsette arbeidet med å utvikle
robust ungdom, som inkluderer alle. Dette er det nærmeste MOT har vært på
å nå målet om 5 millioner i statlig støtte. MOT er støttet av Helsedirektoratet,
Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. MOT
støttes for arbeidet som gjøres for ungdom psykisk , helse, for arbeidet som
gjøres for læringsmiljø og for MOTs arbeid med rusmiddelforebyggende
innsats.

I tillegg blir MOT trukket frem for sitt arbeid i Statsbudsjettet for 2016 og
2017. I Statsbudsjettet for 2016 ble MOT nevnt i to merknader:

Familie- og kulturkomiteen
«Komiteen viser til organisasjonen MOT sitt arbeid for å skape gode
oppvekstmiljø, tr ygge lokalsamfunn og forhindre marginalisering. (…)»

Utdanningskomiteen
«Flertallet mener at frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser sammen
med skolene kan bidra svært positivt i arbeidet med å redusere mobbingen
i skolen, og til å styrke det helhetlige forebyggende arbeidet for å bygge opp
ungdoms selvtillit, mestringsfølelse og evne til å ta vare på seg selv og de
rundt seg. Slikt arbeid skaper tryggere og mer inkluderende miljø, som igjen
vil kunne bidra til økt læringsutbytte. I denne sammenheng ønsker ertallet å
peke på stiftelsen MOTs positive resultater på dette området.»

I Statsbudsjettet for 2017 vedtok Kirke-, utdannings- og
forskningskomiteen følgende merknad:

«Flertallet mener det er viktig med nær kontakt mellom skolene og frivillige
organisasjoner. Det gir skolen viktige impulser innenfor alle fagområder og
oppgaver skolen har. Flertallet vil særlig trekke frem den viktige innsatsen
organisasjoner som for eksempel MOT, FRI, Sex og Politikk, Skeiv Ungdom,
Unicef og Forandringsfabrikken gjør for å bekjempe mobbing og for å bidra til
et godt læringsmiljø i skolen.»

M O T s TI LTAK
LOGO SOM FORSTERKER
OG PÅMI N N ELSE:

Synlighet er viktig for MOT. MOT-logoen skal være en påminnelse på MOTs
budskap mellom MOT-øktene og i ungdoms hverdag. Ved å ha MOT-logoen
på de riktige menneskene som er gode forbilder for ungdom vil dette
forsterke budskapet.

Den viktigste arenaen for logopro lering i 2016 har vært på fotballspillere i
Tippeligaen. MOT har hatt stor synlighet i Tippeligaen gjennom pro lering
på drakt og tett samarbeid med ni klubber: Rosenborg, Molde, Brann,
Viking, Aalesund, Sogndal, Stabæk, Lillestrøm og Kristiansund.

I WEAR M Y CH OI CE

Mange ungdommer sier at de får styrket sitt mot når de bærer MOTs
identitetsartikler . MOTs identitetsartikler er en viktig påminnelse til
ungdommene i lokalsamfunnene på MOTs budska p.
MOTs produkter kan kjøpes via nettbutikken www.motshop.no

I D COURAGE:

Courage Forever
På klassens aller siste MOT-økt kan ungdom registrere seg og bli en del av
«Courage Forever». Courage Forever er en gruppe for de som ønsker MOT-
tilhørighet og jevnlig MOT-inspirasjon etter MOT-programmets slutt. Aller mest
er Courage Forever et symbolsk verktøy – «en tatovering på innsiden» – for å
styrke bevissthet og mot – til å leve, bry seg, si nei – livet ut.

Sharing Courage
«Sharing Courage» er en digital delingsarena hvor ungdom og voksne deler
sine historier om hvordan de har utviklet seg og blitt styrket – mot alle odds.
Her kan andre ungdom hente inspirasjon, og kanskje også bli inspirert til å
dele egne historier.

More Courage
«More Courage» er en blogg hvor MOT global deler litteratur, video og musikk
som kan styrke motet til ungdommer.

Foto: RBK

To MOT-tiltak:
• Logo som forsterker

og påminnelse
• ID Coura ge

Foto:M
olde
FK
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VI K TI G S TE R E S U LTATE R
Mindre hyppig mobbing
MOT utvikler ansvars- og verdibevisste ungdommer, som motvirker hyppig
mobbing. Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse de siste årene viser
at 4–5 % av barn og ungdom i Norge opplever hyppig mobbing – dvs. å
bli mobbet en eller ere dager ukentlig. Dette tilsvarer ca. 35.000 barn og
ungdom i alderen 6–19 år. Konsekvensene ved hyppig mobbing kan bl.a. være
fysiske, sosiale og psykiske skader. I rapporten “Å bli utsatt for mobbing – en
kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak” slås det fast at det å
bli mobbet har sammenheng med psykiske helseproblemer. Det er særlig
grundig dokumentert at mobbing kan føre til angst, depresjon, lav selvtillit,
psykosomatiske plager og selvmordstanker.

Rapporten "Å bli utsatt for mobbing." (Stavanger, Læringsmiljøet) viser at
folk som har blitt mobbet er mer utsatt for depressive reaksjoner enn den
gjennomsnittlige befolkningen. I alt har 40 % av de som blir mobbet tenkt
på selvmord. Mobbeofre og folk som mobber andre får ofte problemer i

voksenlivet, og har også større tilpasningsproblemer i arbeidslivet. Mobbing
er en stor belastning for offerets familie.
En undersøkelse fra 2012 viser at ungdomsskoler med MOTs program
hadde bare halvparten så mye hyppig mobbing sammenlignet med
landsgjennomsnittet.

Færre ungdom uten en eneste venn
MOT utvikler inkluderende skolemiljø, som motvirker antall ungdom uten en
eneste venn. Det kan få store konsekvenser i voksen alder og for samfunnet
når ungdom ikke har en eneste venn. I verste fall terror og annen kriminalitet.
Flere som gjennomførte massakrer vokste opp uten en eneste venn, forteller
foreldre og tidligere medelever. En undersøkelse publisert i Norsk Pedagogisk
Tidsskrift, viser at 6 av 10 mannlige innsatte i norske fengsel ikke hadde en
eneste venn da de gikk på ungdomsskolen.
En undersøkelse fra 2011 viser at det på sammenligningsskolene var
tre ganger så mange som ikke hadde en eneste venn kontra på MOT-
skolene.

Mindre psykiske vansker
MOT utvikler ungdoms selvtillit, selvrespekt og
mestringsopplevelse, noe som motvirker psykiske
vansker. 60 % av tenåringsjenter sliter med dårlig
selvbilde, viser en undersøkelse foretatt av forskere i
KoRus. Konsekvensene av svak selvtillit, selvrespekt
og mestringsopplevelse, kan være depresjon, tristhet,
angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative
tanker som f.eks. «Jeg duger ikke og holder ikke mål, i
forhold til andre». Man kan lett bli «en kopi» som «kjøper
seg en bedre verdi”, bl.a. for å bli sett og for å imponere
omverdenen.
En undersøkelse fra 2011 viser at i løpet av de tre
årene på ungdomsskolen styrkes selvtilliten og «jeg
er bra nok-følelse» hos elever på skoler med MOT,
mens den reduseres på sammenligningsskolene.

Referanser:

Amundsen, M-L. (2011). Innsattes opplevelse av ungdomsskolen, Norsk Pedagogisk
Tidsskrift 6, 424-436.

Berg, H. (2011). Evaluering av MOT i ungdomsskolen. Sluttrapport. Oslo: Proba
samfunnsanalyse.

Breivik, K., Bru, E., Hancock, C., Idsøe, E. C., Idsøe, T., & Solberg, M. E. (2017). Å bli
utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak . Stavanger:
Læringsmiljøsenteret.

Gjelsvik, Roar (2004): Utredning av de samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol,
oktober 2004, Rokkansenteret og Program for helseøkonomi i Bergen (HEB).
http://heb.rokkan.uib.no/publications/ les/128-Notat07_04.Gjelsvik.pdf

Moen, BE (2012). Holdningsskapende arbeid for å unngå hyppig mobbing og lav trivsel.
Trondheim. http://ftp.mot.no/public/motno/resultater/MOTsBetydning2012-r2.pdf

Mindre rusmisbruk
MOT utvikler mot, bevissthet og positive holdninger hos ungdom, som
motvirker rusmisbruk. Rusmisbruk koster samfunnet over 18 milliarder pr.
år viser en undersøkelse gjennomført av Rokkansenteret i Bergen. Mer enn
200.000 barn og ektefeller i Norge får redusert livskvalitet fordi de lever med
personer med et risikofylt alkoholkonsum, viser en rapport gjort av SIRUS og
Universitetet i Oslo. Mellom 60 og 80 prosent av all vold som utøves i Norge er
rusrelatert, viser tall fra SIRUS. Mye alkoholbruk i ung alder øker risikoen for
alkoholavhengighet.
En undersøkelse fra 2011 viser at det var ca. bare halvparten så mange
på MOT-skolene som var fulle første gang når de var under 13 år kontra
på sammenligningsskolene. Undersøkelsen viste også at det var
40 % ere 15–16 åringer på sammenligningsskolene som drakk hyppig,
kontra på MOT-skolene.



M ESTRI N GSREI SEN M OT-TURNÉEN NØKKELTALL PR 31.12.2016

MOT-partnere:
• 119 kommuner

• 236 ungdomsskoler
• 31 videregående skoler

Antall ungdom nådd:
• Robust ungdom 12-16: 52 344
• Robust ungdom 16-25: 14 685

• Totalt antall ungdom i programmene i 2016: 67 029

Utdanning:

• I 2016 ble det arrangert re grunnutdanninger/verdibasert lederutviklingssamlinger.
• 100 nye MOT-coacher er utdannet, 79 på ungdomsskolen og 21 på videregående skole
• 557 ungdommer ble skolert som Ung MOTivator i 2016. 490 fra ungdomsskolen og 67 fra videregående.

• 100 Unge MOT-ledere er skolert på MOT-camp

Medarbeidere:

• I 2016 har 737 MOT-coacher gjennomført MOT-økter i skolen, 614 på ungdomsskolen og 123 på
videregående skole

• Totalt er det skolert 360 Unge MOT-ledere fra hele Norge siden vi startet i 2011

• Totalt er det 2611 aktive Unge MOTivatorer rundt om i landet
• 602 medarbeidere, herunder en rekke ordførere, rådmenn og rektorer fra hele landet, deltok på MOTs

Ildsjelsamling med bl.a. etterutdanning og nettverkssamling.

MOT-turnéen har reist rundt til kommuner og skoler med MOT for å styrke
MOT-arbeidet lokalt. I 2016 gjennomførte MOT-turnéen 47 turnédager med 50
konserter. Over 20 000 ungdommer kk oppleve MOT-teamet med artistene
Alejandro Fuentes og Adrian Jørgensen og i spissen.

Turnédagen besto av et sceneshow med MOT-ambassadører og lokal
ungdom, årsmøte med regionleder fra MOT sentralt og det lokale MOT-teamet,
og inspirasjonsforedrag for kommunens og skolens ansatte. MOT-turnéen har
vært en viktig arena for å skape inspirasjon og utvikling for MOT lokalt.

MOT-turnéen ble gjennomført for siste gang i 2016.

Mestringsreisen har vært et tiltak som har gitt ungdom mestringsopplevelser
og styrket deres selvfølelse og mot. Mestringsreisen har i 2016 gjennomført
16 Mestringsdager i rundt om i landet. Totalt har 23 Mestringsungdommer
deltatt på ett døgns utviklingssamling på MOT-Camp. Et stort antall barn
og unge har fått oppleve og deltatt på show og aktiviteter med mestring
i fokus. Det ble gjennomført MOT-foredrag og årsmøter i forbindelse med
Mestringsdagene. Mestringsreisen kk mange medieinnslag i lokale medier
både i trykt presse, nettaviser, lokalradio og lokal-TV.

Mestringsreisen ble gjennomført for siste gang i 2016.
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PROFILAKTIVITETER 
MOTs viktigste mediefokus i 2016 var å fortsette økningen i lokalmedia. Dette 
gjøres ved at lokalleddet mottar forslag til pressemeldinger,  leserinnlegg 
og internettartikler fra MOT sentralt. Det har også vært fokus på å få mer 
kunnskap om MOT ut gjennom media, gjennom å få med fakta om budskap, 
program og  resultater i redaksjonell kommunikasjon. MOT når også viktige 

målgrupper på sin  Facebookside, som i 
2016 hadde 27 850 tilhengere, samt på 
Twitter,  Instagram og Snapchat. Våre sider 
på sosiale medier er en viktig arena for å 
kunne kommunisere med ungdom.

MOT hadde 1094 treff i trykte og 
 nettbaserte aviser, og antall ganger sett 
og lest ble 43 237 848 i disse mediene. 
Den  estimerte annonseverdien på denne 
medieomtalen er på over 35,7 millioner 
kroner. 

MOT til å glede-dagen er en svært viktig profilarena for MOT. Også i 2016 var 
MOT synlig over hele landet med budskapet om å spre glede. 

Mange av MOTs samarbeidspartnere hadde MOT til å glede-arrangementer i 
2016:

Reitan 
Convenience Norge: 
7-Eleven By og Langs vei 
ga hele kaffeomsetningen 
på MOT til å glede-dagen 
på kr. 268 784 til MOT. De 
har også lansert en kaffe-
kopp/lojalitetsprogram hos 
Shell/7-Eleven hvor 10 kr. 
pr. solgte kopp går til MOT.

Uno-X Gruppen:
Uno-X dekorerte kontorene sine med MOT-logo fra topp til tå, og ønsket alle 
som holdt til i deres bygg på Lysaker velkommen ved å dele ut havregrøt og 
kaffe. De hadde også invitert lokale Unge MOTivatorer som spredte glede ved 
inngangen og delte ut MOT-effekter. 

SpareBank 1 SMN: 
SpareBank 1 SMN satte fokus på MOT til å glede dagen i sosiale medier ved å 
arrangere konkurranse på sine facebooksider. Her kunne man vinne MOT-
effekter ved å foreslå noe man kunne gjøre for å glede andre. Der var det stort 
engasjement. 

I tillegg var MOT på besøk til Gjensidigestiftelsen, og MOT-camp teamet delte 
ut boller på Laade Gaard og på Uno-X stasjoner.

MOT-prisen:
MOT delte, for åttende året på rad, ut en egen pris på NISOs Årets 
 spiller-kåring. Den prestisjetunge prisen går til en spiller på et av MOTs 
 ambassadørlag som har utmerket seg ved å stå for MOTs verdier. det er 
 spillerne i tippeligaen som bestemmer hvem som skal få denne prisen. 
 Vinneren av MOT-prisen 2016 ble Matthias Vilhjàlmsson fra Rosenborg. 
 Begrunnelsen for at spillerne hadde nominert Vilhjàlmsson var: "fordi han 

alltid setter laget  foran seg 
selv. Matthias er en  oppofrende 
spiller som er en like god 
lagspiller enten han starter 
på benken eller er med i 
 startoppstillingen. I tillegg har 
islendingen et stort hjerte også 
for det som skjer utenfor banen. 
I 2015 auksjonerte han på eget 
initiativ bort gullmedaljen sin til 
et godt formål. Det endte med 
kjærkomne 60 000 kroner på 
kontoen til Barnekreftforeningen 
i Trondheim". 

NORWAY CUP:
Det ble en fantastisk uke for MOT på Norway Cup 2016. MOT inngikk denne 
gangen et prosjektsamarbeid med Rema 1000. Det ble gjennomført mange 
store og små aktiviteter, alt i fra triksebattle, konsert med MOT-ambassadører, 
kjendiskamp, kåring av forbilder på sletta, ansiktsmaling, selfievegg til å 
skrive hva drømmen din er og hvordan du gleder andre. Mange ungdommer 
som har hatt MOT på skolen rundt om i landet stilte opp frivillig  gjennom uka, 
for å spre glede, aktivisere, bevisstgjøre og leke på MOT-standen.  MOT-
standen hadde også besøk av flere MOT-ambassadører og spillere fra MOTs 
ambassadørlag.

På Norway Cup blir MOTs budskap eksponert for flere tusen ungdommer hver 
dag. MOT arrangerte også Verdikampen, der kjente personer fra hele Norge 
stiller opp for å skape oppmerksomhet rundt MOT og holdningsskapende 
arbeid. Årets kamp ble spilt mot Pøbelprosjektet. Medieoppbudet rundt 
 kjendiskampen var som vanlig massivt, noe som ga MOT og MOTs budskap 
god oppmerksomhet.



ORGANI SERI N G

MOT er en ideell, verdensomfattende, non-pro t, religiøst og politisk
uavhengig stiftelse med hovedkontor i Trondheim.

Stiftelsen MOT består av MOT Norge og MOT Global. MOT Global er
konseptansvarlig, utviklingsansvarlig og starthjelp, veileder og støtte til både
MOT Norge og MOT i utland.

Det er nå egne MOT-organisasjoner i både Sør-Afrika, Danmark, Thailand
og Latvia. Dette er selvstendige organisasjoner som har egen drift og
nansiering, uavhengig av Stiftelsen MOT. Alle MOT-organisasjonene

i landene har avtale med MOT Global om å gjennomføre iht. MOTs
konsept. MOT Global utgjorde 2,5 årsverk i 2016. En andel på 0,7 av
disse årsverkene håndterte utland. De resterende 1,8 årsverk ble brukt til
utvikling av MOT.

1. februar 2016 ble MOT Latvia stiftet og Latvia er dermed det femte
MOT-landet. Motivasjonen er enkel: Utvikle ROBUST UNGDOM, som
inkluderer alle.

I mars 2016 var fem MOT-land samlet til internasjonal MOT-konferanse
i Cape Town. Det var en magisk opplevelse for alle deltakerne å høre
ungdom i Sør-Afrika fortelle om at MOT har forandret deres liv.

I desember 2016 hadde MOT Danmark lagt bak seg tre eventyrlige
driftsår. MOT Global deltok da som styremedlemmer for siste gang
på styremøtet i København. I 2017 vil MOT Danmark for første gang
gjennomføre sine grunnutdanninger/skoleringer på egen hånd.

Pr. 31.12.16 var 67 029 ungdommer inne i MOT Norges programmer i
ungdomsskolen og videregående skole. Disse var elever ved 267 norske
MOT-skoler der noen er egne MOT-partnere og andre tilhører MOT-partner
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S TYR E TS B E R E TN I N G

RESULTAT OG BALAN SE

MOT har i 2016 mottatt et større tilskudd fra staten enn noen gang og har
fått fornyet en egen post på statsbudsjettet. Inntekter fra kommune- og
skoleavtaler har også hatt en liten, men viktig vekst. Et større prosjekttilskudd
fra Gjensidige stiftelsen for gjennomføring av MOT-turné ga et viktig bidrag
til aktiviteten. Inntekter fra samarbeids-partnere og andre aktører innenfor
næringslivet er fremdeles en av våre største inntektskilder. Femte hele driftsår
for MOT-Camp har også gitt et bra tilskudd på inntektssiden, og her er det hele
tiden stort fokus på å drive kostnadseffektivt bl.a. gjennom utstrakt innsats fra
en frivilligstab. Salg av pro leringsartikler gjennom merket I wear my choice
har stabilisert seg på et bra nivå og bidrar med viktige inntekter for MOT.

Til tross for økt aktivitetsnivå på de este områder har vi hatt en liten nedgang
på kostnadssiden, og kombinert med økte inntekter oppnås et godt positivt
resultat for 2016. Dette viser at organisasjonen fremdeles har stort fokus på
effektiv drift og en godt innarbeidet kostnadsbevissthet.

MOT har stort fokus på at mest mulig av anskaffede midler skal benyttes
direkte på de ulike prosjektene og andelen av inntektene som går til ren
administrasjon ligger under 5 %.

MOT har ikke som målsetting å tjene penger, men skal til enhver tid ha en
forsvarlig bufferkapital som sikrer MOTs trygghet.

I tillegg til de tallene regnskapet viser ligger det også en betydelig verdi i
den innsats som gjøres av lokale MOT-medarbeidere som ikke er inkludert i
regnskapet til MOT. Denne innsatsen har en verdi på minimum 100 millioner
kroner.

Synliggjøring og markedsføring av MOT gjøres gjennom ulike kanaler som
for eksempel topplag i fotball, pro lering via samarbeidspartnere og via
redaksjonell omtale. MOT bruker minimalt med kostnader på slik synliggjøring,
allikevel har dette området også en verdi på minimum 100 millioner kroner.

kommune. Skolene strekker seg fra Lyngen i nord til Farsund i sør. I disse
tallene ligger også to norske skoler i Spania.

MOT Norge hadde pr 31.12.16 hele 4 490 engasjerte personer involvert
i virksomheten. Dette inkluderer 31 ansatte samt styre og MOT-Guard.
I tillegg til disse kommer MOT-coacher, Unge MOTivatorer, Unge MOT-
ledere, Student fadder med MOT og Lokale MOT-lederroller tilknyttet MOT
gjennom samarbeidsavtaler med kommuner, skoler eller aktører på ungdoms
fritidsarena.

Gjennomsnittlig antall årsverk i Stiftelsen MOT i 2016 var 23,8 mot 22,9 i
2015.

MOT Norge har en at organisasjons-struktur med fokus på de ulike
områdene og tiltakene til MOT. Aktiviteten rundt omkring i landet har i 2016
vært delt inn i syv regioner som hver dekker ett eller ere fylker og som styres
av hver sin regionleder. Disse har kontakt med de lokale MOT-teamene i
Lokalsamfunn med MOT og Nærmiljø med MOT.

ARBEI DSMI LJØ OG YTRE MI LJØ

MOT har et godt arbeidsmiljø og ingen spesielle tiltak er satt i verk i
2016 for å bedre arbeidsmiljøet. MOT har også i 2016 hatt avtale om
bedriftshelsetjeneste med AktiMed som har gjennomført ulike tiltak innenfor
helse og ergonomi i løpet av året. Sykefraværet har i 2016 vært på 2,8 %
mot 2,4 % i 2015. Det kortvarige sykefraværet utgjør 36,0 % av det totale
fraværet. Rollene HMS-ansvarlig og Verneombud har fungert også i 2016.

MOT har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer
forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av 32 ansatte i 2016 var 17 kvinner og
15 menn. Det er ikke registrert spesielle skader eller ulykker på personer
eller materiell i løpet av året. Stiftelsen driver ikke produksjon som forårsaker
forurensning av det ytre miljøet.



Trondheim, 06. april 2017

Rune Bratseth – Styreleder Marit Breivik – Nestleder Astrid Lødemel – Styremedlem

Roger Granheim – Styremedlem Therese Bjørstad Karlsen – Styremedlem Vegar Kulset – Styremedlem

Atle Vårvik – President
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RESULTATREGN SKAP

MOT hadde et driftsoverskudd i 2016 på kr 1 545 202 mot et overskudd på
kr 167 505 året før. Årsoverskuddet ble på kr 1 633 231 mot et overskudd på
kr 237 611 i 2015.

Inntekter:
MOTs totale inntekter i 2016 var på kr 28 186 466, en økning på kr 1 023 363
fra året før.

Inntektene fra næringslivet ble økt med 0,920 mill til 6,731 mill, disse utgjør
23,9 % av de totale inntektene.

Kommuner og skoler har økt med 0,209 mill til 10,301 mill (36,5 %).

Statlige tilskudd økte med 0,905 mill til 4,905 mill (17,4 %).

Tilskudd fra fond og stiftelser utgjør 2,818 mill (10,0 %).
Salg av egne produkter ble redusert med 0,394 mill til 1,825 mill (6,5 %).

Driftsinntekter MOT-Camp ble redusert med 0,179 mill til 1,007 mill (3,6 %).

Tilskudd fra andre (gaver m.m.) utgjør 0,599 mill (2,1 %).

Kostnader:
Samlede driftskostnader utgjør kr 26 641 264, en reduksjon på kr 354 333 fra
2015.

Varekostnadene ble redusert med 0,665 mill til 5,151 mill.

Lønnskostnadene økte med 1,358 mill.

Andre driftskostnader er 7,081 mill, en reduksjon fra året før på 0,876 mill.

Disponering av resultatet:
Årets resultat, et overskudd på kr 1 633 231, foreslås overført i sin helhet til
annen egenkapital.

BALAN SEN

MOT har pr 31.12.16 en egenkapital på 6,480 mill inkludert grunnkapitalen
på 0,2 mill, noe som utgjør en egenkapitalandel på 56,3 %. Tilsvarende
egenkapitalandel i 2015 var 47,1 %.

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 310 000 periodiserte inntekter. Resterende
kortsiktig gjeld er i stor grad opptjente, ikke utbetalte feriepenger.

MOT har pr 31.12.16 ikke langsiktig gjeld.

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og gir et
rettvisende bilde av MOT sin virksomhet i 2016. Styret og administrasjonen
anser at denne forutsetningen er til stede.

Det har ikke inntruffet hendelser etter regnskapsårets utgang som har
betydning for bedømmelse av stiftelsen.

Stiftelsens grunnkapital på kr 200.000 står urørt. Likviditeten er tilfredsstillende.

FREM TI D SUTSI KTER

MOTs framtidsutsikter er gode. Samfunnet har stort behov for å utvikle robuste
ungdommer, som inkluderer alle. Robuste ungdommer, som inkluderer alle,
forebygger destruktive handlinger og ødeleggelser for liv og samfunn. MOTs
verdier, prinsipper og oppdrag hjelper skoler og kommuner til å bygge ungdom
og gode kulturer og miljøer. Det er en investering for fremtiden.



RESULTATREGNSKAP

NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015
 
1,8 Salgsinntekt 1 825 253 2 220 838
1,8 Tilskudd 26 361 213 24 942 264
  Sum driftsinntekter 28 186 466 27 163 102
    
2,8 Varekostnad 5 150 736 5 815 706
3,8 Lønnskostnad 13 780 540 12 422 003
4,8 Avskrivninger 628 552 801 267
  Annen driftskostnad 7 081 436 7 956 620
  Sum driftskostnader 26 641 264 26 995 597
    
  Driftsresultat 1 545 202 167 505
    
  FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
    
8  Finansinntekt 91 170 70 253
  Finanskostnad 3 141 147
  Netto finansresultat 88 029 70 106
  
  Ordinært resultat 1 633 231 237 611
    
  ÅRSRESULTAT 1 633 231 237 611
      
  OVERFØRINGER  
 
6,8 Overført fra/til annen egenkapital 1 633 231 237 611
  Sum  overføringer 1 633 231 237 611

BALANSE pr. 31.12.

NOTE EIENDELER 2016 2015
 
  Anleggsmidler   
  Immaterielle eiendeler   
4  Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 40 000 60 000
  Sum immaterielle eiendeler 40 000 60 000
    
  Varige driftsmidler  
 
4  Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 394 201 666 820
  Sum varige driftsmidler 394 201 666 820
  Sum anleggsmidler 434 201 726 820
    
  Omløpsmidler  
5  Varelager 578 475 805 033
    
  Fordringer   
  Kundefordringer 333 655 1 341 957
5  Andre fordringer 266 912 1 049 074
  Sum fordringer 600 567 2 391 031
    
7  Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 900 273 6 367 032
       
  Sum omløpsmidler 11 079 315 9 563 095
    
  SUM EIENDELER 11 513 516 10 289 915

BALANSE pr. 31.12.

NOTE EGENKAPITAL OG GJELD 2016 2015
 
8  Egenkapital   
  Innskutt egenkapital  
8  Innskutt egenkapital 200 000 200 000
  Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000
    
  Opptjent egenkapital   
6,8 Annen egenkapital 6 279 818 4 646 587
  Sum opptjent egenkapital 6 279 818 4 646 587
  Sum egenkapital 6 479 818 4 846 587
    
  Gjeld      
  Kortsiktig gjeld   
  Leverandørgjeld 121 941 655 234
  Skyldige offentlige avgifter 790 212 637 472
9  Annen kortsiktig gjeld 4 121 545 4 150 621
  Sum kortsiktig gjeld 5 033 698 5 443 328
    
  Sum gjeld 5 033 698 5 443 328
    
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 11 513 515 10 289 915

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 
regnskapsskikk for små foretak. 

Salgsinntekter og tilskudd
Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. 
Inntektsføring av tilskudd skjer i takt med den kostnaden den er ment å dekke.

Klassifisering og vurdering av balanseposter    
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen 
ett år, samt poster som knytter seg til vare- og tjenestekretsløpet. Øvrige poster er 
klassifisert som anleggsmidler.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld 
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til 
anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å 
være forbigående.

Fordringer
Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de 
enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert 
avsetning for å dekke antatt tap. 

Varebeholdninger
Bokført beholdning i MOT er verdsatt til kostpris og består av salgsvarer, samt varer 
beregnet for bruk i prosjektrelatert virksomhet.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har 
levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller 
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Immaterielle eiendeler
Utgifter til immaterielle eiendeler balanseføres i den grad det kan identifiseres en 
fremtidig økonomisk fordel knyttet til rettigheten. Balanseført rettighet avskrives 
lineært over økonomisk levetid.

REGNSKAP
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Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonskostnader Annen godtgjørelse
Daglig Leder 701 344 36 816 4 026

Revisjon
Godtgjørelse for revisjon utgjør kr 106 289,- eks mva for 2016, mot 120 419,- eks mva i 2015
Godtgjørelse for andre revisjonsrelaterte tjenester utgjør kr 89 222,- eks mva i 2016, mot kr 35 500,- eks mva i 2015

2016 2015
Totale bankinnskudd 9 900 273 6 367 032
Herav bundne skattetrekksmidler 497 093 457 115

Lønnskostnad 2016 2015
Lønn 11 964 531 10 723 882
Arbeidsgiveravgift 1 713 766 1 550 553
Pensjonskostnader 467 447 513 645
Andre ytelser -371 454 -366 077
Sum 13 774 290 12 422 003

Antall ansatte: 32 ansatte fordelt 35 ansatte fordelt
på 24,25 årsverk på 22,9 årsverk

Pensjon
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte.
Disse pensjonskostnadene blir kostnadsført ved innbetaling av premie og til
fond til forsikringsselskapet.

NOTE 3 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER

NOTE 1 SALGSINNTEKT

Tilskudd 2016 2015
Tilskudd fra Staten 4 905 000 4 000 000

Helsedirektoratet 1 300 000 1 500 000
Utdanningsdirektoratet 1 105 000 1 000 000
Statsbudsjettspost 2 500 000 1 500 000
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet* 1 500 000

Tilskudd fra samarbeidspartnere 6 730 858 5 810 779
Kommuneavtaler 8 566 368 8 274 097
Skoleavtaler 1 735 070 1 818 081
Tilskudd fra Fond og Stiftelser 2 818 000 3 548 951
MOT-Camp 1 007 220 1 186 045
Tilskudd fra andre 598 697 304 311

Sum 26 361 213 24 942 264

Salgsinntekter 2016 2015
Pr. virksomhetsområde:
Salg av pro leringsprodukter 1 821 109 2 219 335
Andre salgsinntekter 4 144 1 503
Sum 1 825 253 2 220 838

Geogra sk fordeling:
Norge 28 186 466 27 163 102

2016 2015
Trykkekostnader 776 445 701 590
Pro leringsprodukter 1 027 483 1 215 206
Fremmede tjenester 3 346 808 3 898 910
Sum 5 150 736 5 815 706

NOTE 2 VAREKOSTNADER

Fortsettelse NOTE 1 Salgsinntekt

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER

Immatrielle Inventar Bygn.messige Kontormaskiner EDB HW Totalt
eiendeler endringer

Anskaffelseskost 01.01. 100 000 1 819 121 2 808 523 118 346 667 477 5 513 467
Tilgang kostpris 0 77 733 0 0 258 200 413 666
Avgang kostpris 0 0 0 0 0 0
Anskaffelseskost 31.12 100 000 1 896 854 2 808 523 118 346 925 677 5 927 133

Akkumulerte avskrivn. 31.12 60 000 1 684 054 2 342 593 112 461 607 540 4 806 648
Bokført verdi pr. 31.12 40 000 101 301 465 930 5 885 318 137 726 818

Årets avskrivninger 20 000 33 767 535 510 27 544 81 707 698 528
Økonomisk levetid 5 år 5 år 5 år 3-4 år 3 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Innskutt annen EK Annen EK Sum
Egenkapital 01.01. 200 000 4 646 587 4 846 587
Årets resultat 0 1 633 231 1 633 231
Egenkapital 31.12. 200 000 6 279 818 6 479 818

NOTE 6 EGENKAPITAL

NOTE 7 BANKINNSKUDD

NOTE 5 VARELAGER

2016 2015
Innkjøpte varer 578 475 805 032
Sum 578 475 805 032

28 29
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 2016 2015

Anskaffelse av midler:   
Tilskudd fra staten 4 905 000 4 000 000
Andre offentlige tilskudd 8 566 368 8 274 097
Tilskudd fra andre 12 889 845 12 668 167
Salgsinntekter 1 825 253 2 220 838
Sum anskaffelse av midler 28 186 466 27 163 102
   
Brutto finansposter:   
Finansinntekter 91 170 70 253
Finanskostnader 3 141 147
Sum netto finansposter 88 029 70 106
   
Kostnader ved anskaffelse av midler:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 1 419 717 1 174 816
Reiser og møter 113 150 94 228
Kontorkostnader 6 787 38 354
Porto og telefon 0 0
Trykkekostnader, honorarer 10 556 18 195
Avskrivninger, tap på fordringer 0 0
Sum kostnader ved anskaffelse av midler 1 550 210 1 325 593
   
Brutto disponibelt 26 724 285 25 907 615
   
Kostnader til administrasjon:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 503 384  385 350 
Reiser og møter 70 107  72 193 
Kontorkostnader 318 957  328 449 
Porto og telefon 69 115  71 172 
Trykkekostnader, honorarer 31 699  32 643 
Avskrivninger, tap på fordringer 251 698  259 188 
Sum kostnader til administrasjon 1 244 960 1 148 995

NOTE 8 AKTIVITETSREGNSKAP

NOTE 9 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

 2016 2015 
   
Kostnader til prosjekter:   
Lønn, forsikringer og sosiale kostnader 11 947 372  10 861 838 
Reiser og møter 3 691 221  2 265 067 
Kontorkostnader 619 065 2 194 823 
Porto og telefon 465 673 595 537 
Trykkekostnader, honorarer 6 745 401  8 061 665 
Avskrivninger, tap på fordringer 377 363 557 080 
Sum kostnader til prosjekter 23 846 095 24 536 010
Aktivitetsresultat 1 633 231 222 611
Overført til egenkapital 1 633 231 222 611

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 1 310 000,- periodiserte inntekter.  
Dette er midler som er tildelt og bundet til fremtidige års aktiviteter. 
    
Det er avsatt kr. 1 600 000,- for en mulig kommende regning for 
strømkostnader på MOT-camp for 2013, 2014, 2015 og 2016. Dette 
på grunn av manglende informasjon fra Forsvarsbygg.   
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Trondheim, 7. april 2017

ERNST & YOUNG AS 

REVISJONSBERETNING

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til årsmøte i Mannskapsseksjonen

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Mannskapsseksjonen som består av balanse 
per 31. desember 2016, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, 
og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre 
noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir 
et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og 
av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver 
og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver 
og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar 
med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov 
og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 
disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder 
(ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Vår uttalelse om revisjonen av 
årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese 
øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig 
inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet eller kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den ellers viser seg å inneholde 
vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting 
å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne 
til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen 
om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten 
har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe 
annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende 
sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i 
samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid 
vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller 
feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på 
grunnlag av årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis 
gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 
enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis 
som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke 
blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for 
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter 
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
selskapets interne kontroll;

• vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige; 

• konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er 
hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det 
foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape 
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med 
at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen 
henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. 
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår 
konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan 
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

• vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i 
årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir 
uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som 
gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, 
tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, 
herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom 
vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at 
opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift 
og forslaget til disponering av resultatet er konsistente med årsregnskapet og i 
samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og 
kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard 
for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon 
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge.

Amund P. Amundsen 
statsautorisert revisor
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DRIFTSINNTEKTER 2017

Avtaler MOT-partnere 10 383 000

Næringsliv 6 000 000

Driftsinntekter Senteret MOT-Camp 1 000 000

Salg I Wear My Choice 1 600 000

Tilskudd Staten 5 320 000

Tilskudd Fond og Stiftelser 1 740 000

Andre inntekter 600 000

SUM DRIFTSINNTEKTER 26 643 000

DRIFTSKOSTNADER 2017

Lønn og sosiale kostnader 15 500 000

Varekostnader 6 200 000

Inventar, driftsmateriell 1 600 000

Telefon, porto ol 600 000

Reisekostnad 2 300 000

Annen kostnad 400 000

SUM DRIFTSKOSTNADER 26 600 000

Resultat 43 000

KOMMENTARER TIL BUDSJETT 2017:

For 2017 planlegges et budsjett med et moderat overskudd. Inntektsnivået
legges litt lavere enn foregående år. Dette med bakgrunn i at MOT-turnéen
og Mestringsreisen avsluttes. I og med at vi er inne i en prosess hvor vi skal
konvertere alle MOT-partneravtaler i løpet av en treårsperiode, venter vi ikke
særlig vekst i avtaler med skoler og kommuner. Vi forventer en stabil inntekt
fra næringsliv, drift av MOT-Camp og fra salg av produkter gjennom "I Wear
My Choice". Posten for fond og stiftelser går noe ned på grunn av en planlagt
nedtrapping i tildelinger til prosjekter som går ut 2017. Tildelinger fra staten er
satt både med bakgrunn i at vi også i 2017 har en post på statsbudsjettet og
at vi i tillegg forventer tildeling via ulike tilskuddsordninger.

På kostnadssiden reduseres varekostnader noe, da MOT-turnéen og
Mestringsreisen avsluttes. Lønnskostnader økes noe, da vi vil ha stort fokus
på både kvalitet og vekst hos våre MOT-partnere (skoler og kommuner)
i årene som kommer. Vi planlegger stor aktivitet på MOT-Camp, spesielt
innenfor tiltaket Ung MOT-leder. I tillegg kommer den generelle aktiviteten vi
har bygd opp over tid, men det er også innarbeidet en kultur med fokus på
kostnadseffektivitet som gjør at vi har stor tro på at vi skal holde oss innenfor
de de nerte rammene.

Det er ikke budsjettert med den betydelige verdien som MOTs lokale
medarbeidere utgjør. Disse er helt sentrale i MOTs kjernevirksomhet og
tar seg av det lokale MOT-arbeidet uten at MOT sentralt dekker lønn,
administrasjonsutgifter m.m. Dette arbeidet er frivillig, eller det inngår i den
lokale MOT-medarbeiderens arbeidstid der denne til daglig er ansatt. For
2017 vil MOTs overordnede programmer " Robust ungdom 12-16" og Robust
ungdom 16-25" ytterligere styrkes og rendyrkes. MOTs sentrale opplæring
(utdanning, oppfølging og andre samlinger) er fortsatt en viktig del av disse
programmene og MOTs andre tiltak.



MOTs Samarbeidspartnere: Norconsult, Nordea og Torghatten ASA.

MOT støttes av:

MOTs Hovedsamarbeidspartnere:

Kongens gate 85, 7012 Trondheim Tlf.: 73 82 99 60 E-post: mot@mot.no Organisasjonsnummer: 976 937 244 MVA
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Møteprotokoll - Representantskapet

Møtedato/tid: 24.04.2017 kl 10:30-11:30

Møtested: Quality Panorama Hotel, Tiller

Møtende medlemmer/varamedlemmer:
Kjell Inge Selbekk Agdenes
Bjørg Reitan Bjørgvik Hitra
Jomar Aftret, vara Klæbu
Jahn Harry Kristiansen Malvik
Vibeke Mehlum, nestleder Meldal
Gunnar Krogstad Melhus
Berit Ingeborg By Orkdal
Jon P. Husby, leder Skaun
Arnstein Trøite Selbu
Kristian Torve STFK
Odd Gulbrandsen Tydal
Pål Terje Bekken, vara Frøya
Lisbeth S. Gjengstø, vara Hemne

Forfall:
Berit Flåmo Frøya
Jostein Tetlie Hemne
John Lernes Snillfjord
Bernt Olaf Aune, vara Snillfjord
Pål Sture Nilsen Klæbu
Aina Bogen Midtre Gauldal
Odd Vårvik, vara Midtre Gauldal

Andre møtende:
Arvid Hanssen, daglig leder
Inga Balstad, styreleder
Jan Ole Sund, styremedlem
Torbjørn Berglann, styremedlem

Arkivsak:
17/51

Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

13 av 15 deltakerkommuner og 93,6% av stemmene var tilstede.
Representantskapet var vedtaksdyktig.

Arnstein Trøite og Vibeke Mehlum ble enstemmig valg t til å skrive under protokollen
sammen med representantskapets leder.





Sak 03/17 Regnskap og årsberetning for 2016

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 24.04.2017 03/17

Innstilling til representantskapet
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 201 6 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag o m å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2016 på kr 37.670,02 til konto annen egenkapital.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 201 6 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag o m å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2016 på kr 37.670,02 til konto annen egenkapital.

Sak 04/17 Utbetaling av egenkapital i forbindelse m ed
sammenslåing av kontrollutvalgssekretariat

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 24.04.2017 04/17

Innstilling til representantskapet
Under forutsetning av at alle tilslutter seg ny sel skapsavtale utbetales kr 974 997 av
egenkapitalen til dagens deltakere i Konsek basert på andel av honorar i 2017.

Sør-Trøndelag fylkeskommune får tilbakebetalt sin i nnskuddskapital når Trøndelag
fylkeskommune tiltrer ny selskapsavtale.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Under forutsetning av at alle tilslutter seg ny sel skapsavtale utbetales kr 974 997 av
egenkapitalen til dagens deltakere i Konsek basert på andel av honorar i 2017.

Sør-Trøndelag fylkeskommune får tilbakebetalt sin i nnskuddskapital når Trøndelag
fylkeskommune tiltrer ny selskapsavtale.



Sak 05/17 Orientering om status sammenslåingsproses s
Komsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-
Norge IKS

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Representantskapet 24.04.2017 05/17

Innstilling til representantskapet
Saken tas til orientering.

Behandling:
Daglig leder orienterte og svarte på spørsmål.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.



Møteprotokoll - Styret

Møtedato/tid: 30.03.2017 kl 10:00-11:00

Møtested: Kongensgt. 9, 4.etasje. Møterom Gallestein

Møtende medlemmer:
Inga Balstad, leder
Jan Ole Sund, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Oddlaug Børseth Brekken
Torbjørn Berglann

Andre møtende:
Arvid Hanssen

Arkivsak: 17/42

Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel
11/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3.2.17 .
12/17 Referatsaker til styremøtet 30.3.17.
13/17 Regnskap og årsberetning for 2016.
14/17 Utbetaling av egenkapital i forbindelse med s ammenslåing av

kontrollutvalgssekretariat.
15/17 Orientering om status sammenslåingsprosess Ko msek Trøndelag IKS og

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS,
16/17 Eventuelt.



Sak 11 /17 Godkjening av protokoll fra styremøte 3.2.1 7.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 30.03.2017 11/17

Innstilling til styret
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 12/17 Referatsaker til styremøtet 30.3.17.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 30.03.2017 12/17

Innstilling til styret
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

1. Ressursbruk Konsek per 21.3.17.
2. Personellsituasjonen – ut 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 13/17 Regnskap og årsberetning for 2016

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 30.03.2017 13/17

Innstilling til styret
Styret vedtar årsberetningen og regnskapet for Kont rollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS for 2016. Styret foreslår at det regnskapsmessi ge overskuddet for 2016 på
kr 37.670,02 overføres til annen egenkapital.

Styret fremmer saken for representantskapet med føl gende innstilling:

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 201 6 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag o m å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2016 på kr 37.670,02 til konto annen egenkapital.



Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret vedtar årsberetningen og regnskapet for Kont rollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS for 2016. Styret foreslår at det regnskapsmessi ge overskuddet for 2016 på
kr 37.670,02 overføres til annen egenkapital.

Styret fremmer saken for representantskapet med føl gende innstilling:

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 201 6 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag o m å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2016 på kr 37.670,02 til konto annen egenkapital.

Sak 14/17 Utbetaling av egenkapital i forbindelse m ed
sammenslåing av kontrollutvalgssekretariat

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 30.03.2017 14/17

Innstilling til styret
Under forutsetning av at alle tilslutter seg ny sel skapsavtale utbetales kr 974 997 av
egenkapitalen til dagens deltakere i Konsek basert på andel av honorar i 2017.

Sør-Trøndelag fylkeskommune får tilbakebetalt sin i nnskuddskapital når Trøndelag
fylkeskommune tiltrer ny selskapsavtale.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Under forutsetning av at alle tilslutter seg ny sel skapsavtale utbetales kr 974 997 av
egenkapitalen til dagens deltakere i Konsek basert på andel av honorar i 2017.

Sør-Trøndelag fylkeskommune får tilbakebetalt sin i nnskuddskapital når Trøndelag
fylkeskommune tiltrer ny selskapsavtale.

Sak 15/17 Orientering om status sammenslåingsproses s
Komsek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-
Norge IKS

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 30.03.2017 15/17

Innstilling til styret
Saken tas til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 16/17 Eventuelt.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 30.03.2017 16/17

Innstilling til styret
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Vedtatt møteplan for styret ble drøftet. Følgende o mforente forslag om å endre
vedtatt møteplan ble fremmet og vedtatt:

Styremøte oppsatt 1. juni flyttes til 13.juni.

Vedtak:
Styremøte oppsatt 1. juni flyttes til 13.juni.























































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1654    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember 

KST      

FSK     

 

 

HFF      

HFD 23.08     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1745    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1747    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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