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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 14.01.15 godkjennes som framlagt.  
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 14.01.15. 
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REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VIDEREFØRING AV MILDER TIL 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) pålydene kr. 
1 100 000,- videreføres for 2015. 
 
Vedlegg: 
 
1. Protokoll fra FSKsaknr 171/14. 
 
Saksopplysninger:   
 
Formannskapet vedtok den 14.10.2014, i sak 171/14 å avsette inntil kr. 1 100 000,- inkl. mva. til arbeidet med å 
rullere kommunedelplan for Sistranda. 
 
Anbudsrunden ble gjennomført like før jul, og det kom inn totalt 6 tilbud på arbeidet. Rådmannen vil avgjøre 
hvem som vinner anbudsrunden i løpet av januar 2015.  
 
Da disse midlene ikke ble benyttet i 2014 må det, av hensyn til økonomi og budsjett, et vedtak til, som sier at 
disse midlene skal videreføres til 2015.    
 
Vurdering: 
 
Kostnadene i dette arbeidet vil begynne å påløpe etter at det er inngått avtale med en av de seks tilbyderne i 
anbudsprosessen. Av hensyn til videre fremdrift i arbeidet er det derfor avgjørende at disse midlene videreføres 
for 2015.  
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HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA 
KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 
kommunereformen. 
 
Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt 
viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og 
lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å 
være organisert under «Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å 
samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte 
områder. 
 
Vedlegg: 
 
1. Høringsbrevet 
2. Høringsuttalelsen fra KS 
3. Rapport fra Oslo Economics 
4. Årsrapport skatt for 2014 for Frøya kommune 
 
Saksopplysninger:   
 
Vi viser til høringsbrev av 01.12.2014, og til eget brev fra departementet til alle landets kommuner av 
04.12.2014 om at regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale skatteoppkrevingen. Frist for 
høringsuttalelser er satt til 02.03.2015. 
 
Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som fastsettes av Skatteetaten. 
Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgaver som ligger til skatteoppkrevefunksjonen: 
 

- Innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Fellesinnkrevingen 
innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på vegne av skattekreditorene (staten, 
fylkeskommuner og kommunene). 

- Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontrollen av lønnsområdet. Formålet med kontrollen er å 
påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, oppbevart, innberettet og innberalt 
i samsvar med de bestemmelsene som gjelder. Siden likning av lønnstakere baserer seg på innsendt 
lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt skattegrunnlag. 

- Føring av skatteregnskapet – oppkreverne fører skatteregnskapet for den enkelte kommune i 
Skatteregnskapssysemet (Sofie), som driftes av Skatteetaten. Skatteregnskapet avlegges månedlig for å 
fordele skatteinntektene i kommunene. 

 
I dag har kommunene det administrative ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen, mens Skatteetaten har ansvar 
for faglig oppfølging og styring. 
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Vurdering: 
 
Skatteoppkreverfunksjonen i Frøya kommmune er organisatorisk underlagt Kemnerkontoret i Orkdalsregionen. 
Kontoret ligger på Hitra, og betjener kommunene Frøya og Hitra med 2 årsverk i form av to ansatte med 
kontorsted Hitra rådhus. 
 
Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne har vært oppe flere ganger før, men aldri fått flertall i 
Stortinget. Vi mener dagens kommunale løsning er den beste, da den gir svært gode resultater. Dagens 
skatteinnkreving har en innbetalingsgrad på 99,8 % av samlede krav for de viktigste skatteartene. 
 
Vi mener at en statliggjøring i tråd med den meget stramme skisserte tidsrammen innebærer risiko for netto 
inntekstap, reduksjon av nødvendig kompetanse i vår kommune og et uheldig personalløp med fare for tap av 
nøkkelpersonell. 
 
Vi vil også peke på at spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den 
varslede kommunereformen. 
 
Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap (netto inntekstap til staten). Dette spørsmålet er utredet av Oslo 
Economics, som har gått igjennom tallmaterialet og beregnet konsekvensene av endret innkrevingsprosent 
(vedlagt rapport). Dagens organisering har en løsningsgrad som ligger helt i verdenstoppen. Årsrapport for 2014 
beskriver resultatene for Frøya kommune (vedlagt rapport). 
 
Bergningene fra Oslo Economics viser at det norske fellesskapet risikerer et årlig provenytap i området 0,5-1,5 
milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Utredningen viser videre at endringer i innkrevingsgrad på så lite 
som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre departementets forslag ulønnsomme, selv etter den foreslåtte 
bemanningsreduksjonen. 
 
Den anførte bemanningsreduksjonen er ikke sannsynlig. Forventede gevinster av fagsystemet SOFIE er allerede 
hentet ut. For de sakene som behandles manuelt, som vil være de samme uansett organisering, er utøvelse av 
lokalt skjønn et mål og en forutsening for et godt og riktig resultat. Dette viktige aspektet synes ikke belyst i 
høringsdokumentene. 
 
Innenfor sammenlignbare områder som innkreving av arbeidsgiveravift og MVA har den kommunale 
innkrevingen gjennomgående bedre resultater enn statlig, med en kommunal løsningsgrad på 99,8 % mot statlig 
løsningsgrad på 99,4 %. Da det her er snakk om meget store beløp, vil selv små forskjeller i løsningsgrad kunne 
ha merkbar betydning for Frøya kommune. 
 
Den foretatte risikovurderingen av provenytap synes utilstrekkelig og overfladisk. Den tar ikke høyde for 
ovennevnte momenter, og gir inntrykk av å være tilpasset ønsket resulat. 
 
Nærheten til skattesubjektene forklarer de gode resultatene i forskuddsordningen og er viktig i kampen mot svart 
økonomi og arbeidslivskriminalitet. Nærheten til innbyggerne er også viktig for å bistå de vanskeligstilte 
skatteyterne. Lokalkunnskap og nærhet er viktig for å forstå og hjelpe de som trenger det mest. 
 
Departementet hevder at skattinnkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet fordi det utøves 
«liten grad av skjønn». Vi mener at nettopp muligheten til å utøve lokalt skjønn innenfor lovens rammer, er et 
bidrag til de gode resultatene. Vi opplever at nærheten, tilstedeværelsen og forståelsen for de lokale forhold 
bidrar til både lojalitet og legitimitet til skattesystemet. 
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SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I PRODUKSJON AV PATHTAGS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Søknad om bruk av Frøya kommunes våpen til pathtags avlås. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om bruk av kommunevåpen 
Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg 
Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuner og kommuners våpen og flagg 
 
Saksopplysninger:   
 
Barfot media søker om tillatelse til å benytte Frøya kommunes kommunevåpen i produksjonen av pathtags. 
Pathtags er, slik det fremgår av søknaden, en mynt på størrelse med en tikroning. Disse er tenkt å bli et 
samleobjekt. 
I hver kommune skal det være ett utsalgssted som selger pathtagsene som har kommunens eget våpen på mynten. 
 
I vedlagte Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg (vedtatt i Kommunestyret sak 46/09) står 
det følgende i §3 – Hvem kan bruke våpenet og flagget : 

(1) Våpenet og flagget kan brukes av Frøya kommunes folkevalgte organer, administrasjon og etater. 

(2) Andre skal ikke bruke våpenet og flagget uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra kommunen. For å gi 

slik tillatelse kan kommunen sette vilkår, blant annet for hvordan våpenet og flagget skal bli gjengitt og 

anvendt. 

(3) Andre kan likevel fritt bruke våpenet og flagget som ren dekorasjon, til informasjon, folkeopplysning 

og lignenden, men bare hvis slik bruk ikke kan gi inntrykk av å være foretatt av kommunen. 

 

Det er ikke opplyst om hvor mange kommuner som støtter opp om dette prosjektet, men det er for kommunen 
kjent at flere kommuner allerede har avslått søknader angående bruk av deres kommunevåpen til dette. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommunne har rettighetene til våpenet og flagget. I følge normalreglene for bruken av kommunens våpen 
og flagg er det vedtatt at disse ikke kan brukes av andre enn Frøya kommunes folkevalgte organer, 
administrasjon og etater.  
Ved eventuelt innvilgelse av en slik søknad er det fare for at man åpner opp for andre kommersielle aktører rundt 
andre produkter hvor kommunevåpenet er en del av motivet. 
 
Frøya kommune har i dag pins som er utformet som kommunevåpenet, men all produksjon og distribusjon av 
produktet er kontrollert av kommunen selv. 
 
Man kan tenke seg at også pathtags blir et samleobjekt på lik linje med pins, men dette bør nøye vurderes av 
kommunen selv. En bestilling, produksjon og distribusjon av pathtags bør kommunen selv ha kontroll på og 
dette bør ikke legges til en kommersiell aktør. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/76    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.01.15  
 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 14.01.15 godkjennes som framlagt.  
 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 14.01.15. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Formannskapet: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
14.01.2015 

Møtetid: 
09.00 – 16.00 

Av utvalgets medlemmer møtte 

7 av 7  

Fra og med sak:  1/15 

Til og med sak:  13/15 

 

 

Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011 - 2015 

 
Ap/Høyre: 

 Berit Flåmo, ordfører 

Martin Nilsen, varaordfører   

Kristin Reppe Storø 

Helge Borgen 

 

Frp/Sp: 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

 

 

 

Faste representanter med forfall 14.01.15: 

 
Ap/Høyre: 

Martin Nilsen 

 

 Frp/Sp: 

 
 

 

Vararepresentanter som møtte 14.01.15: 

 
Ap/Høyre: 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

Frp/Sp: 

Olaf Reppe fra kl. 10.30 – 11.30 
 

 

Merknader: 

 
1. Innkalling til møte med saksliste og tilleggssak 14/15 ble enstemmig godkjent. 

2. Rådmann ønsker at sak 3/15 trekkes grunnet manglende saksbehandling. Sak 4/5 flyttes opp. 

3. Repr. Aleksander Søreng fikk innvilget permisjon fra kl. 10.30 – 11.30 under behandling av 7/15.  

Repr. Olaf Reppe tiltrådde som vara for repr. Søreng.  

4. Repr. Heidi Glørstad Nielsen fikk innvilget permisjon fra kl. 14.15 under behandling av sak 13/15.  

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Aleksander Søreng 

Ordfører Protokollunderskriver 
 

 

 

Janne Andersen 

Sekretær 
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  Innhold 
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3/15 14/1269   

 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FRØYA FOLKEBIBLIOTEK OG SISTRANDA 

SKOLE  

 

4/15 15/18   

 SPILLEMIDLER 2014 - PRIORITERINGER  

 

5/15 14/1640   

 PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUNE  

 

6/15 14/120   

 ERVERV AV GRUNN - SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

7/15 15/15   

 EVT. KJØP AV GNR. 21, BNR. 10 I FRØYA KOMMUNE  

 

8/15 14/1606   

 SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2015 JUSHJELPA I MIDT-NORGE  

 

9/15 14/1627   

 MELLOMOPPGJØRET 2015 - INNSPILL TIL KS  

 

10/15 14/271   

 IKT VERTSKOMMUNEAVTALE FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2014  

 

11/15 14/1109   

 KOMMUNEREFORMEN 2016 - GEOGRAFISK RETNINGSVALG  

 

12/15 15/10   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

13/15 15/11   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

14/15 12/420   

 GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT - BLÅTT KOMPETANSESENTER 

EIENDOM AS SAK 1600-2012-0014 
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1/15  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.12.14  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 02.12.14 godkjennes som framlagt.  

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Protokoll fra møte 02.12.14 godkjennes som framlagt.  

 

  

2/15  

BEVILLING AV MIDLER TIL HELHETLIG IDRETTSPARK  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret bevilger 18.000.000- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette 

finansieres gjennom låneopptak, spillemidler, sponsormidler samt dugnadsinnsats. Dette dekker utgifter 

til bygging av basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. 

Dette beløpet vil også dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i Norge. 

  

Enstemmig.  

 

Formannskapets behandling i møte 14.01.15: 

  

Flg. omf. forslag til endring av innstilling ble fremmet: 

 

Formannskapet bevilger 18.000.000- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette finansieres 

gjennom låneopptak, spillemidler, sponsormidler samt dugnadsinnsats. Dette dekker utgifter til bygging av 

basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. Dette beløpet vil også 

dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i Norge.   

 

Forslag til vedtak:  

 

Formannskapet bevilger 17.064.960.- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette finansieres 

gjennom låneopptak. Beløpet er inkludert forskudd på spillemidler til dette prosjektet og dekker utgifter til 

bygging av basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. Dette beløpet 

vil også dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i Norge.  

 

  

3/15  

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FRØYA FOLKEBIBLIOTEK OG SISTRANDA SKOLE  

 

 

Vedtak: 

 

Saken ble trekt under godkjenning av sakslisten grunnet ufullstendig saksbehandling. 

 

Enstemmig.  

 

Formannskapets behandling i møte 14.01.15: 

 

«Saken ble trekt under godkjenning av sakslisten grunnet ufullstendig saksbehandling.»  
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Forslag til vedtak:  

 

Det bør avsettes midler i Sistranda skoles budsjett for å etterleve avtalen mellom Sistranda skole og Frøya 

folkebibliotek tilsvarende 40% stilling.  

 

  

4/15  

SPILLEMIDLER 2014 - PRIORITERINGER  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunes prioriteringer av spillemiddelsøknader 2014 – ordinære anlegg: 

1. Nabeita IL (Frøya Idrettspark) - løpebaner 

2. NMK Frøya – klubbhus/tribuner 

3. Frøya kommune – basishall 

4, Frøya kommune – Garderober/sekretariat 

5. Frøya kommune – rehabilitering idrettsgulv 

Enstemmig. 

Forslag til vedtak:  

 

Frøya kommunes prioriteringer av spillemiddelsøknader 2014 – ordinære anlegg: 

1. Nabeita IL (Frøya Idrettspark) - løpebaner 

2. NMK Frøya – klubbhus/tribuner 

3. Frøya kommune – basishall 

4, Frøya kommune – Garderober/sekretariat 

5. Frøya kommune – rehabilitering idrettsgulv 

  

5/15  

PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUNE  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 
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6/15  

ERVERV AV GRUNN - SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Saken utsettes på bakgrunn av pågående forhandlinger. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 14.01.15: 

 

Deler av møtet ble lukket under Kommuneloven § 31, pkt. 5, jmf. Offentlighetslovven § 23.  

 

Flg. omf. forslag til ny innstilling ble fremmet: 

 

«Saken utsettes på bakgrunn av pågående forhandlinger.» 

 

Forslag til vedtak:  

 

Frøya kommune kjøper grunneiendommen Gnr. 6 Bnr. 4 «Skarpnes» i Frøya Kommune som anført i fremlagt 

utkast til kjøpekontrakt. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre grunnervervet. 

Kjøpsummen inklusive omkostninger på kr. 13.400.000,- lånefinansieres og det foretas budsjettjustering for 

inndekning av renter og avdrag. 

 

  

7/15  

EVT. KJØP AV GNR. 21, BNR. 10 I FRØYA KOMMUNE  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt med Harald Rabben om kjøp av eiendommen Gnr. 21, 

bnr. 10 på Sistranda.  

Kjøpesummen inklusive omkostninger på kr. 411.000,- dekkes ved bruk av midler fra prosjektnr. 551360 

– Infrastruktur Blått kompetansesenter. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Frøya kommunestyre godkjenner kjøpekontrakt med Harald Rabben om kjøp av eiendommen Gnr. 21, bnr. 10 

på Sistranda.  

Kjøpesummen inklusive omkostninger på kr. 411.000,- dekkes ved bruk av midler fra prosjektnr. 551360 – 

Infrastruktur Blått kompetansesenter. 

 

  

8/15  

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE FOR 2015 JUSHJELPA I MIDT-NORGE  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes i påvente av ytterligere opplysninger. 

 

Enstemmig.  
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Formannskapets behandling i møte 14.01.15: 

 

Repr. Arvid Hammernes fremmer flg. forslag til nytt vedtak: 

 

«Saken utsettes i påvente av ytterligere opplysninger.» 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Frøya kommune avslår søknad om driftsstøtte til Juridisk rådgivning for 2015. 

 

  

9/15  

MELLOMOPPGJØRET 2015 - INNSPILL TIL KS  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune gir følgende anbefalinger til KS: 

1. Med bakgrunn i at det vil være lite å forhandle om ønsker Frøya kommune at lønnsmidler til 

disposisjon fordeles sentralt. 

2. Frøya kommune kan ikke se at det er nødvendig med endringer i Hovedavtalen nå. 

3. Frøya kommune anbefaler at KS sammen med evt. Utdanningsforbundet avholder felles 

informasjonsmøter med arbeidsgivere og tillitsvalgte/arbeidstakere 

4. Frøya kommune slutter seg til KS’ sine prinsipper i forhold til ny pensjonsordning. Spesielt viktig 

er samarbeidet med staten i pensjonsspørsmålene. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune gir følgende anbefalinger til KS: 

1. Med bakgrunn i at det vil være lite å forhandle om ønsker Frøya kommune at lønnsmidler til disposisjon 

fordeles sentralt. 

2. Frøya kommune kan ikke se at det er nødvendig med endringer i Hovedavtalen nå. 

3. Frøya kommune anbefaler at KS sammen med evt. Utdanningsforbundet avholder felles 

informasjonsmøter med arbeidsgivere og tillitsvalgte/arbeidstakere 

4. Frøya kommune slutter seg til KS’ sine prinsipper i forhold til ny pensjonsordning. Spesielt viktig er 

samarbeidet med staten i pensjonsspørsmålene. 

 

  

10/15  

IKT VERTSKOMMUNEAVTALE FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2014  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1) Frøya kommunestyre godkjenner «IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra kommuner» 

slik som vedlagt. 

2) Hitra kommune blir vertskommune for samarbeidet og blir med det arbeidsgiver for personalet i 

felles IKT-tjeneste. 

3) Avtalen trer i kraft fra og med 01.04.2015. 

4) Avtalen godkjennes under forutsetning av at Hitra kommune fatter tilsvarende vedtak. 

 

Enstemmig.  
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Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre godkjenner «IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra kommuner» slik 

som vedlagt. 

2. Hitra kommune blir vertskommune for samarbeidet og blir med det arbeidsgiver for personalet i felles 

IKT-tjeneste. 

3. Avtalen trer i kraft fra og med 01.04.2015. 

4. Avtalen godkjennes under forutsetning av at Hitra kommune fatter tilsvarende vedtak. 

 

  

11/15  

KOMMUNEREFORMEN 2016 - GEOGRAFISK RETNINGSVALG  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret:  

 

1. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med 

kommunestrukturreformen:  

 Hitra kommune 

 Fosen-kommunene og Hitra-kommunene 

 Orkdalsregionen 

 Kystkommuner 4: Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne 

 Kystkommune 7: Frøya, Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Smøla kommuner.  

 Se nærmere på om det kan være et potensiale knyttet til det allerede etablerte 

trepartssamarbeidet mellom Trondheim, Frøya og Hitra 

 

2. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en 

spørreundersøkelse i løpet av 2015.  

 

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det blir gitt god informasjon til ansatte, innbyggere, 

media og aktuelle samfunnsaktører.  

 

4. Kommunestyret vedtar at kommunereformen etableres som et prosjekt med en egen 

prosjektleder.  

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 14.01.15: 

 

Flg. omf. forslag til endring av kulepunkt 2 og nytt kulepunkt 6 ble fremmet: 

 

 «Fosen- kommunene og Hitra kommune. 

 Se nærmere på om det kan være et potensiale knyttet til det allerede etablerte trepartssamarbeidet 

mellom Trondheim, Frøya og Hitra.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret legger følgende geografiske retningsvalg til grunn for det videre arbeidet med 

kommunestrukturreformen:  

 Hitra kommune 

 Fosen-kommunene 

 Orkdalsregionen 

 Kystkommuner 4: Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne 

 Kystkommune 7: Frøya, Halsa, Aure, Hemne, Snillfjord, Hitra og Smøla kommuner.  
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2. Kommunestyret vedtar at det skal gjennomføres innbyggerhøring i form av en spørreundersøkelse i 

løpet av 2015.  

 

3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at det blir gitt god informasjon til ansatte, innbyggere, media 

og aktuelle samfunnsaktører.  

 

4. Kommunestyret vedtar at kommunereformen etableres som et prosjekt med en egen prosjektleder.  

 

  

12/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

 Brakkerigger Nordskaget er solgt til Ole Th. Sandvik AS.  

Teknisk sjef Andreas Kvingedal har mottatt 2 henvendelser på de 3 brakkene på Hamarvika, fra Frøya 

IL og Frøya NMK. Brakkeriggene på Hamarvika har ikke blitt utlyst enda.  

De som har tatt kontakt har fått til svar at de vil komme tilbake til dette etter 15. januar.  

Stig Tore Sørlie, Frøya NMK har fått muntlig svar fra Andreas Kvingedal.  

Ordfører ønsker at det lages en sak på salg av de 3 brakkeriggene.   

 

 Ordfører orienterte om brev fra Hitra kommune; Fordeling av konsesjonsvederlag for nye 

oppdrettstillatelser, vedtak fattet i i Hitra kommunestyre i møte den 11.12.14. 

Sendes svar til Hitra kommune.  

 

 Formannskapet er innkalt til møte med Fylkesmannen 12. februar. Viktig at formannskapet møter opp. 

Etter møtet med Fylkesmannen vil det bli et møte der alle formannskap er med. 

Får nærmere beskjed vedr. tidsplan for dagen.  

 

 Formannskapsmøte med Trondheim og Hitra kommune, 3 parts samarbeidet. Dato: 20 og 21. april sted: 

Hitra. Program kommer når det er klart. 

 

 Trøndelagsmøtet: Dag 1 handler om prestasjon og dag 2 om kommunereformen. Ordfører og rådmann 

tilstede.  

 

 Seminar Kysten er klar: Avslutningskonferanse. Bra faglig program.  

 

 Bestillingstransport fra Dyrøya – Sistranda onsdager og fredager. Taxi når barn skal på svømming. 

ATB har vært på og har hatt interne møter for å få til dette.  

 

 Veinavnprosjektet: Saksbehandler og sekretær Kitt Julie Hansen ga en orientering.  

Det legges frem for formannskapet en oversikt over kontroversielle navn samt klager og hva er 

klageadgangen i disse sakene.  

  

13/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 Teknisk sjef Andreas Kvingedal og kommuneadvokat Kristine Stokholm Østerballe ga en orientering 

vedr. pallegjerdet på Flatval.   

 

 Sætervågen: Vedtak om tilleggsbevilling. Tilskudd på 8.2 mill. fikk 1 mill. Søker på nytt til Kystverket 

med tilskudd. Vil bli kostbart å stoppe i påvente. Har ikke godkjent finansiering pr i dag.  

Søknadsfrist 1. mars.  

Teknisk sjef Andreas Kvingedal skriver sak til neste formannskapsmøte.  

 

 

 Teknisk sjef Andreas Kvingedal ga informasjon om ledig areal Nordhammarvika.  
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 Frivilligsentralen: Møte 22. desember der styret bestemte seg for å gå av. Administrasjonen har hatt 

møte med styreleder. Blir kalt inn til møte der de velger nytt styre.  

 

 Repr. Aleksander Søreng: Tomt ved stjernesenteret? 

Teknisk sjef Andreas Kvingedal skal innhente tilbud fra de 2 eiendomsmeglerne. 

 

  

14/15  

GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKT - BLÅTT KOMPETANSESENTER EIENDOM AS  

SAK 1600-2012-0014 

 

 

Vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt mellom Frøya kommune og Blått Kompetansesenter AS om 

erverv av eiendommen 21, bnr. 377 i Frøya kommune. 

 

Enstemmig.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet godkjenner kjøpekontrakt mellom Frøya kommune og Blått Kompetansesenter AS om erverv av 

eiendommen 21, bnr. 377 i Frøya kommune. 

 

  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jon Birger Johnsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1225    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

 

REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - VIDEREFØRING AV 

MILDER TIL 2015  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
De avsatte midlene til revisjon av kommunedelplanen for Sistranda (FSKsaknr 171/14) 

pålydene kr. 1 100 000,- videreføres for 2015. 

 

 

Vedlegg: 
1. Protokoll fra FSKsaknr 171/14. 

 

 

Saksopplysninger:   
Formannskapet vedtok den 14.10.2014, i sak 171/14 å avsette inntil kr. 1 100 000,- inkl. 

mva. til arbeidet med å rullere kommunedelplan for Sistranda. 

 

Anbudsrunden ble gjennomført like før jul, og det kom inn totalt 6 tilbud på arbeidet. 

Rådmannen vil avgjøre hvem som vinner anbudsrunden i løpet av januar 2015.  

 

Da disse midlene ikke ble benyttet i 2014 må det, av hensyn til økonomi og budsjett, et 

vedtak til, som sier at disse midlene skal videreføres til 2015.    

 

Vurdering: 
Kostnadene i dette arbeidet vil begynne å påløpe etter at det er inngått avtale med en av de 

seks tilbyderne i anbudsprosessen. Av hensyn til videre fremdrift i arbeidet er det derfor 

avgjørende at disse midlene videreføres for 2015.  

 

 

 

 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kjersti Myhre Arkiv: 203  
Arkivsaksnr.: 15/73    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV 

SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv 
organisering. Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å 
behandle i den kommende kommunereformen. 
 
Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap 
er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da 
lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi 
mener Frøya kommune, i form av å være organisert under «Kemnerkontoret i 

Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere 
vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 
 
 
 
Vedlegg: 

 
1. Høringsbrevet 
2. Høringsuttalelsen fra KS 
3. Rapport fra Oslo Economics 
4. Årsrapport skatt for 2014 for Frøya kommune 

 
 
 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 



Vi viser til høringsbrev av 01.12.2014, og til eget brev fra departementet til alle landets 
kommuner av 04.12.2014 om at regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale 
skatteoppkrevingen. Frist for høringsuttalelser er satt til 02.03.2015. 
 
Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som fastsettes av 
Skatteetaten. Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgaver som ligger til 
skatteoppkrevefunksjonen: 
 

- Innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. 
Fellesinnkrevingen innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på 
vegne av skattekreditorene (staten, fylkeskommuner og kommunene). 

- Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontrollen av lønnsområdet. Formålet med 
kontrollen er å påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, 
oppbevart, innberettet og innberalt i samsvar med de bestemmelsene som gjelder. 
Siden likning av lønnstakere baserer seg på innsendt lønns- og trekkoppgave fra 
arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt skattegrunnlag. 

- Føring av skatteregnskapet – oppkreverne fører skatteregnskapet for den enkelte 
kommune i Skatteregnskapssysemet (Sofie), som driftes av Skatteetaten. 
Skatteregnskapet avlegges månedlig for å fordele skatteinntektene i kommunene. 

 
I dag har kommunene det administrative ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen, mens 
Skatteetaten har ansvar for faglig oppfølging og styring. 
 
 
Vurdering: 

 
Skatteoppkreverfunksjonen i Frøya kommmune er organisatorisk underlagt Kemnerkontoret i 

Orkdalsregionen. Kontoret ligger på Hitra, og betjener kommunene Frøya og Hitra med 2 
årsverk i form av to ansatte med kontorsted Hitra rådhus. 
 
Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne har vært oppe flere ganger før, men aldri 
fått flertall i Stortinget. Vi mener dagens kommunale løsning er den beste, da den gir svært 
gode resultater. Dagens skatteinnkreving har en innbetalingsgrad på 99,8 % av samlede krav 
for de viktigste skatteartene. 
 
Vi mener at en statliggjøring i tråd med den meget stramme skisserte tidsrammen innebærer 
risiko for netto inntekstap, reduksjon av nødvendig kompetanse i vår kommune og et uheldig 
personalløp med fare for tap av nøkkelpersonell. 
 
Vi vil også peke på at spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å 
behandle i den varslede kommunereformen. 
 
Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap (netto inntekstap til staten). Dette 
spørsmålet er utredet av Oslo Economics, som har gått igjennom tallmaterialet og beregnet 
konsekvensene av endret innkrevingsprosent (vedlagt rapport). Dagens organisering har en 
løsningsgrad som ligger helt i verdenstoppen. Årsrapport for 2014 beskriver resultatene for 
Frøya kommune (vedlagt rapport). 
 



Bergningene fra Oslo Economics viser at det norske fellesskapet risikerer et årlig provenytap 
i området 0,5-1,5 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Utredningen viser videre at 
endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre departementets 
forslag ulønnsomme, selv etter den foreslåtte bemanningsreduksjonen. 
 
Den anførte bemanningsreduksjonen er ikke sannsynlig. Forventede gevinster av fagsystemet 
SOFIE er allerede hentet ut. For de sakene som behandles manuelt, som vil være de samme 
uansett organisering, er utøvelse av lokalt skjønn et mål og en forutsening for et godt og 
riktig resultat. Dette viktige aspektet synes ikke belyst i høringsdokumentene. 
 
Innenfor sammenlignbare områder som innkreving av arbeidsgiveravift og MVA har den 
kommunale innkrevingen gjennomgående bedre resultater enn statlig, med en kommunal 
løsningsgrad på 99,8 % mot statlig løsningsgrad på 99,4 %. Da det her er snakk om meget 
store beløp, vil selv små forskjeller i løsningsgrad kunne ha merkbar betydning for Frøya 
kommune. 
 
Den foretatte risikovurderingen av provenytap synes utilstrekkelig og overfladisk. Den tar 
ikke høyde for ovennevnte momenter, og gir inntrykk av å være tilpasset ønsket resulat. 
 
Nærheten til skattesubjektene forklarer de gode resultatene i forskuddsordningen og er viktig 
i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Nærheten til innbyggerne er også 
viktig for å bistå de vanskeligstilte skatteyterne. Lokalkunnskap og nærhet er viktig for å 
forstå og hjelpe de som trenger det mest. 
 
Departementet hevder at skattinnkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet 
fordi det utøves «liten grad av skjønn». Vi mener at nettopp muligheten til å utøve lokalt 
skjønn innenfor lovens rammer, er et bidrag til de gode resultatene. Vi opplever at nærheten, 
tilstedeværelsen og forståelsen for de lokale forhold bidrar til både lojalitet og legitimitet til 
skattesystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

























































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 005  

Arkivsaksnr.: 14/1632    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

SØKNAD OM BRUK AV KOMMUNEVÅPEN I PRODUKSJON AV PATHTAGS  
 

 

Forslag til vedtak: 
Søknad om bruk av Frøya kommunes våpen til pathtags avlås. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om bruk av kommunevåpen 

Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg 

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuner og kommuners våpen og flagg 

 

Saksopplysninger:   
Barfot media søker om tillatelse til å benytte Frøya kommunes kommunevåpen  i 

produksjonen av pathtags. 

Pathtags er, slik det fremgår av søknaden, en mynt på størrelse med en tikroning. Disse er 

tenkt å bli et samleobjekt. 

I hver kommune skal det være ett utsalgssted som selger pathtagsene som har kommunens 

eget våpen på mynten. 

 

I vedlagte Normalregler for bruk av Frøya kommunes våpen og flagg (vedtatt i 

Kommunestyret sak 46/09) står det følgende i §3 – Hvem kan bruke våpenet og flagget : 

(1) Våpenet og flagget kan brukes av Frøya kommunes folkevalgte organer, 

administrasjon og etater. 

(2) Andre skal ikke bruke våpenet og flagget uten å ha innhentet skriftlig tillatelse fra 

kommunen. For å gi slik tillatelse kan kommunen sette vilkår, blant annet for 

hvordan våpenet og flagget skal bli gjengitt og anvendt. 

(3) Andre kan likevel fritt bruke våpenet og flagget som ren dekorasjon, til informasjon, 

folkeopplysning og lignenden, men bare hvis slik bruk ikke kan gi inntrykk av å være 

foretatt av kommunen. 

 

Det er ikke opplyst om hvor mange kommuner som støtter opp om dette prosjektet, men det 

er for kommunen kjent at flere kommuner allerede har avslått søknader angående bruk av 

deres kommunevåpen til dette. 

 

 



Vurdering: 
Frøya kommunne har rettighetene til våpenet og flagget. I følge normalreglene for bruken av 

kommunens våpen og flagg er det vedtatt at disse ikke kan brukes av andre enn Frøya 

kommunes folkevalgte organer, administrasjon og etater.  

Ved eventuelt innvilgelse av en slik søknad er det fare for at man åpner opp for andre 

kommersielle aktører rundt andre produkter hvor kommunevåpenet er en del av motivet. 

 

Frøya kommune har i dag pins som er utformet som kommunevåpenet, men all produksjon 

og distribusjon av produktet er kontrollert av kommunen selv. 

 

Man kan tenke seg at også pathtags blir et samleobjekt på lik linje med pins, men dette bør 

nøye vurderes av kommunen selv. En bestilling, produksjon og distribusjon av pathtags bør 

kommunen selv ha kontroll på og dette bør ikke legges til en kommersiell aktør. 

 

 

 

 



































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/77    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/78    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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