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FRØYA KOMMUNE 
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Saksbehandler: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

76/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.03.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.03.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.03.20 
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63/20 Formannskapet 19.03.2020 

87/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

VARMESENTRAL SISTRANDA SKOLE - VALG AV LØSNING/FINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for Sistranda 

sentrum. Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det beste anlegget når 

det gjelder både kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst driftsikkerhet er et anlegg med 2 

varmepumper og kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å oppnå 

fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på kr. 15 mill som 

finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA   : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon   : kr.    3.000.000,- 

Totalt     : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg for avløp 

for Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill eks mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill eks mva tas inn i investeringsbudsjett 2021 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 63/20 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for Sistranda sentrum. 

Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det beste anlegget når det gjelder både 

kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst driftsikkerhet er et anlegg med 2 varmepumper og 

kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å oppnå 

fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på kr. 15 mill som 

finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA   : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon   : kr.    3.000.000,- 
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Totalt     : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for 

Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill eks mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill eks mva tas inn i investeringsbudsjett 2021 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Kostnadsoverslag for de ulike alternativene utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge 

Lønnsomhetsberegninger 

 

Saksopplysninger:   

 

Varmeanlegget for Sistranda skole forsyner i dag Sistranda skole, Frøyahallen, Svømmehallen, Frøya kultur og 

kompetansesenter og deler av Stjernesenteret og Kysthaven. 

 

Varmeanlegget har hittil vært basert på luft/vann- varmepumper som er plassert på taket av skolen og med 

elektrokjel som reserve. Dette anlegget har det vært problemer med fra dag 1 (fra 2011) og ingen av pumpene 

går i dag, slik at anlegget nå forsynes fra 2 elektrokjeler. 

 

Vurdering: 

 

Det er vurdert 3 ulike løsninger for nytt varmeanlegg: 

 

1. Sjøvannsanlegg med varmepumper og kollektortromler i sjøen og plassert i eksisterende naust. 

2. Sjøvannsanlegg med varmepumper og sjøvannsveksler plassert i eksisterende naust. 

3. Utskifting av pumpene på taket av Sistranda skole med nye luft/vann-varmepumper. 

 

Vi har innhentet anbud på de to første alternative løsninger og hvor det er satt opp et budsjett som følger: 

 

1. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 11.500.000,- 

2. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 12.650.000,- 

3. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 10.500.000,- 

4. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 11.300.000,- 

 

Alle priser er ekskl. mva. For alle disse anleggene kan det forutsettes at vi får tilskudd på  

kr 1 mill fra ENOVA. Videre er det ikke medtatt anleggsbidrag for evt. skifte av trafo ved FKK, men det er lagt 

inn 5% for evt. tilleggskostnader og 10% usikkerhetsavsetning. 

 

Når det gjelder varmepumper luft/vann så har vi tidligere hatt et kostnadsestimat på ca. kr. 8 mill inkl. mva 

(forprosjekt 2018). I dette forprosjektet var det også medtatt estimat på de 2 andre alternativene med 

sjøvann/kollektorer og sett i forhold til de priser som er vist ovenfor og estimatet fra 2018 er det en stigning på 

ca. 25 %. Legger vi dette til grunn også for luft/vann –varmepumper så vil prisen for nye pumper bli på ca. 8 

mill ekskl. mva. Her får vi heller ikke tilskudd fra Enova, slik som det påregnes for et sjøvannsanlegg. 

I tillegg ble det i forprosjektet fra 2018 vurdert bergvarmepumpe, men dette ble betydelig dyrere. 

 

Det er foretatt en lønnsomhetsberegning av alternativene og denne følger vedlagt. Ut fra denne er det beregnet 

følgende inntjeningstid for de ulike alternativene: 
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Sjøvannsvekslere:  11-12 år 

Kollektoranlegg::   ca. 13 år. 

 

Vi må nå ta en avgjørelse på hvilke alternativ som velges, da et nytt anlegg må være fullført innen 

vintersesongen 2020/2021. Det er svært kostbart å drive det anlegget vi har i dag med kun elektrokjel. 

 

De enkelte alternativene har både positive og negative sider og dette kan opplistes som følger: 

 Kollektoranlegg 

Her vil kollektorene som er plassert i sjøen kunne bli ødelagt ved ytre påkjenninger som 

ankring, gnag og andre forhold som gjør at det går hull på kollektorrørene. Dette vil 

medføre at hele kollektoren må tas opp og skiftes. Systemet er imidlertid svært 

driftssikkerhet, da det er et lukket system og hvor sjøvann ikke kommer i direkte 

kontakt med varmeveksler.   

 

 Sjøvannsvekslere 

Ved et slikt anlegg legges det inntaksledning for sjøvann som så pumpes direkte inn på 

sjøvannsvekslere. Dette medfører selvsagt større fare for korrosjon, samt at det er fare 

for at inntaket gror igjen av skjell m.v. De som har levert tilbud har imidlertid løsninger 

for dette og mener at man vil ha kontroll på inntaket. 

 

 Luft/vann – varmepumper 

Dette gjelder utskifting av de pumper som i dag eksisterer på taket av skolen og som er 

ute av drift. Vi har hatt store korrosjonsskader på dette anlegget, samt en god del andre 

driftsproblemer helt fra oppstarten. Pumpene er i dag ikke brukbar pga. store 

korrosjonsskader. 

Dersom man går til utskifting bør det her monteres flere pumper som en sikkerhet, slik 

at man får nærmest full effekt selv om en pumpe faller ut og må repareres.  

Vi har fått klage fra naboer om støy fra dette anlegget, da særlig i slutten av 

driftsperioden. Dette må selvsagt hensynstas dersom man går for en slik løsning.  

Med dette anlegget så er hele røropplegget intakt og kan benyttes, men dersom vi skal 

ha flere pumper så kan det påregnes forsterkning av takkonstruksjonen og dette er ikke 

medtatt i kostnadsestimatet. Videre må det sikres at anlegget gis en rustbeskyttende 

maling/coating som gjør at anlegget ikke ruster slik vi har opplevd med eksisterende 

anlegg. 

 

Ut fra det ovenstående mener rådmannen at det mest driftsikre alternativet er et sjøvannsanlegg med 2 

varmepumper og kollektoranlegg. Anlegget monteres i eksisterende naust som eies av kommunen. Det er mulig 

at det her må gjøres noen bygningstekniske tilpasninger, bl.a. for å sikre at gulvet ikke blir oversvømt ved 

høyvann. Det er derfor i forslag til finansiering tillagt kr. 300.000 ekskl. mva. for dette, samt at vi har fått et 

overslag fra Tensio når det gjelder anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasiteten. Denne kostnaden er angitt 

til kr. 200.000,-.  

 

Det må tas en snarlig avgjørelse på hvilke alternativ som velges og det må tilleggsbevilges midler utover de 

midler som allerede er avsatt til formålet. 

 

Følgende kostnader og finansiering kan settes opp ut fra de tilbud som er mottatt: 

 



Saknr: 87/20 

Budsjett for komplett kollektoranlegg m/2 varmepumper  : kr. 11.500.000,- 

Tillegg for bygningsmessige tilpasninger i naust   : kr.      300.000,-  

Anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasitet   : kr.      200.000,-.  

Sum         : kr. 12.000.000,- 

25% mva        : kr.   3.000.000,- 

TOTALT        : kr. 15.000.000,-   

 

Finansiering: 

 

Med bakgrunn i kommunens handlingsregel om låneopptak og det preserende behov for at dette tiltaket 

iverksettes snarlig, foreslår Kommunedirektøren at det omdisponeres midler fra prosjekt 551445 «Nytt 

renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr. 6,5 mill eksl. mva for å fullfinansiere kapitalbehovet 

i dette prosjektet.  Omdisponering av ovennevnte midler tas inn som nytt tiltak i investeringsbudsjett 2021. 

 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisponering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 
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FRØYA KOMMUNE 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 

77/20 
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Øyvor Helstad 

Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

77/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

MARIN FORSØPLING - BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å benytte midler fra havbruksfondet ihht strategier som 

opplistet i punk 1-5. Formannskapet ber om at det utarbeides en handlingsplan for håndtering av marin 

forsøpling. 

 

1. Strandrydding 

1.1 Støtte/deltakelse av prosjektet profesjonell rydding av ytre kyst 

1.2 Etablere stimuleringsmidler for frivilligheten for strandrydding 

1.3 Delta i utarbeidelse av regional strategi for plast  

 

2. VA - spredt avløp 

Tilskuddsordning 

 

3. Grønt flagg 

Miljøopplæring til Frøya kommunes barn og unge via barnehage og skole/oppvekstsenter 

fortsetter og styrkes. Marin forsøpling og plast som tema 

 

4. Miljøuke med foredrag og aktiviteter  

Holdningsskapende arbeid mot barn og unge, ansatte i Frøya kommune og innbyggere. Miljøuka 

arrangeres i samarbeid mellom Frøya kommune, frivilligheten og næringsliv. 

 

5. Informasjon til innbyggere 

 

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av:  

 virksomhet forvaltning – miljøkonsulent og VA ingeniør 

 kommunalt servicekontor – kommunikasjon 

 virksomhet drift – avfall/renovasjon 

 oppvekst 

 kultur/frivilligsentralen 

 

Prosjektgruppas arbeid begynner høsten 2020, med oppstart av prosjektene i 2021. 
 

 

Vedlegg: 

 

Marin forsøpling – Frøya kommunes tiltaksplan for 2018-2022 vedtatt FSK 21.11.2017 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

  

Saksopplysninger:   
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Kommunestyret behandlet den 23.05.2019 (sak 62/19) Kriterier for bruk av midlene fra havbruksfondet, hvor 

det blant annet ble vedtatt: 3. Kommunestyret setter av 1 000 000 kr i året i planperioden til bekjempelse av 

marin forsøpling, tilsammen kr 4 000 000. Rådmann får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives 

nærmere hvordan dette kan gjøres. 

 

Formannskapet vedtok 21.11.2017 strategier og handlingsplan for håndtering av marin forsøpling (Vedlegg 1). 

Store deler av denne planens strategier og handlingsplan er oppfyllt. Bruk av havbruksfondets midler vurderes 

til å bli en rullering og utvikling av denne eksisterende planen samt deltakelse i pågående kommunale og 

fylkeskommunale prosjekter på området marin forsøpling og plast. 

 

Prosjektorganisering 

Referansegruppe: Formannskapet 

 

Arbeidsgruppe: 

-virksomhet forvaltning - miljøkonsulent og VA ingeniør 

-kommunalt servisekontor - kommunikasjon 

-virksomhet drift - avfall 

-oppvekst 

-kultur/frivilligsentralen 

 

Tidslinje  

Arbeidsgruppa konstitueres høsten 2020, og utarbeider retningslinjer klart til oppstart i 2021. Midler benyttes 

2021-2024. 

 

Vurdering: 

Ifølge WWF havner ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet hvert år på verdensbasis. Marin forsøpling har sin 

opprinnelse fra mange ulike aktiviteter og føres med havstrømmene på tvers av landegrensene. Marin 

forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget av problemet er økende.  

 

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen og utsetter fugler og annet dyreliv for konstant fare. 

Plast utgjør omkring 75-90 % av all marin forsøpling, og er det materialet som er mest problematisk fordi det 

har en lang nedbrytningstid, opptil flere hundre år. Pga havstrømmene er Frøya en av de plassene i Norge som 

blir hardest rammet.  

Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesielt gamle liner og garnrester. Skadene begrenser seg ikke 

bare til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene på Frøya har satt seg fast i garnrester og tauvverk og 

er funnet dødt eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler spiser på isopor og bygger reder av plast.  

Det har det blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast er plastbiter på mindre enn 5mm. Plast 

nedbrytes i liten grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over tid til mikroplast. I tillegg tilføres 

havet mikroplast direkte fra produkter som inneholder mikroplast (hudpleieprodukter, tannpasta etc).  

 

Spøkelsesfiske er et annet stort problem innen marin forsøpling. Dette er betegnelsen på fiskeutstyr som er gått 

tapt. En alvorlig konsekvens av spøkelsesfiske er at garn, teiner o.l. fortsetter å fange fisk uten å bli tømt. 

Fisken dør og råtner bort, men garnet slutter ikke å fange fisk.  
 
  

Pågående arbeid som innbefatter/påvirker marin forsøpling i Frøya: 

1. Regional strategi for plast 

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen har lagt føringer for arbeidet, og det er tenkt at strategien også skal 

inneholde en handlingsplan med konkrete tiltak for blant annet kommunene; 

 

 Må inneholde konkrete tiltak som kommuner og andre kan gjøre 

 Må ta for seg all herreløs plast, ikke bare i havet 

 Også viktig med interne forhold i kommunene, virksomheten er forbilde for andre 

 Viktige områder: Holdningsendring, plast i vann, plast i naturen og langs vassdrag, kommunene som 

virksomhet og ha en grønn innkjøpspolitikk, artikler man må unngå å kjøpe 
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Aktuelle områder og tema for handlingsplanen: 

 Holdningsskapende arbeid for å begrense plastforurensning, og spesielt inn mot skolene 

 Hvordan mobilisere Orkdalsregionens innbyggere til innsamling av plast og til å ha bevisste 

holdninger til plastforurensning 

 Hvordan koordinere og samordne pågående tiltak og arbeid innen plastforurensning i Orkdalsregionen 

 Forankre arbeidet innen plastforurensning blant lokale og sentrale beslutningstakere 

 

Miljøkonsulenten deltar i arbeidsgruppen. 

 

2. Profesjonell rydding av ytre kyst 

Fylkesmannen i Trøndelag (Sammen med handelens Miljøfond «plastposefondet» og andre 

næringsorganisasjoner) etablering av flerårig prosjekt for profesjonell rydding av ytre kyst. 

Miljøkonsulenten er kommunens representant i arbeidet. 

 

3. Klima og miljøplan 

Frøya kommune planlegger oppstart av rullering av klima- og miljøplan/klima og energiplan. Denne 

planen vil sannsynligvis også omhandle kommunale innkjøp, forbruk, avfallshåndtering – som 

indirekte påvirker marin forsøpling 

 

4. Regional strategi for klimaomstilling omhandler plast (høringsfrist 30.04.2020):  

 Sette miljøkrav i offentlige innkjøp for å redusere plastfotavtrykk 

 Innføre kildesortering som omfatter plast i hele fylket 

 Utvikle gode emballasjeløsninger for å hindre matsvinn 

 Utnytte potensialet i treforedlingsindustrien i Trøndelag for produksjon av råstoff til 

plastproduksjon 

 Videreutvikle verdikjeder for gjenvinningsindustrien 

 

 

Bruk av midler til marin forsøpling fra havbruksfondet: 

 

1 Strandrydding 

  Tiltak Beskrivelse Når Kostnad Ansvar 

1.1 Profesjonell rydding av ytre kyst Deltakelse i prosjektet Årlig 200 000   

1.2 Stimuleringsmidler til 

frivilligheten for strandrydding 

Organisere 

stimuleringsmidler til 

frivilligheten 

Årlig 150 000   

1.3 Deltakele i lokale 

ryddeaksjoner/Strandryddedagen 

Dele ut plastsekker fra 

renovasjonsselskap, 

tilrettelegge for 

innhenting av avfall. 

Informasjon 

HMS ved strandrydding 

 

Årlig   Kommunalt 

servicekontor 

1.4 Regional strategi for plast Deltakelse i utarbeidelse, 

deretter gjennomføring av 

strategien 

Planperiode   Forvaltning 

1.5 Oppfølging av 

forsøplingssaker/forurensingsloven 

bålbrenning 

-ulovlige 

avfallsplasser/ansamlinger 

av løsøregjenstande 

Kontinuerlig   Forvaltning 

1.6 Sommerjobb for ungdom Frøya kommunes 

sommerjobb – 

strandrydding 

Juni-august 100 000   

2 Spredt avløp 

2.1 Tilskuddsordning     250 000   

3 Holdningsskapende arbeid 

3.1 Miljøuka Holdningsskapende arbeid Årlig 150 000 Forvaltning 
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mot barn og unge, ansatte 

i Frøya kommune og 

innbyggere. Miljøuka 

arrangeres i samarbeid 

med Frøya kommune, 

frivilligheten og 

næringsliv. 

3.2 Grønt flagg Miljøopplæring til Frøya 

kommunes barn og unge 

via barnehage og 

skole/oppvekstsenter. 

Marin forsøpling og plast 

som tema 

Kontinuerlig 100 000 Oppvekst 

3.4 Informasjon Holdningsskapende 

arbeid om marin 

forsøpling og 

panting/resirkulering 

ved bruk av kommunes 

hjemmesider/facebook:  

-forby gassballonger 

17. mai  

-redusere forsøpling fra 

fyrverkeri, og 

informasjon om 

kildesortering av 

gavepapir  

-hva som er tillatt å 

brenne på st.hansbål  
 

Kontinuerlig, 

med 

sesongvise 

kampanjer 

50 000 Kommunalt 

servicekontor 

 

Stimuleringsmidler til frivilligheten for strandrydding 

Skoler og barnehager har tradisjon for å rydde i fjæra. Næringslivet har over lengre tid vært sponsorer for 

frivilligheten som ønsker å jobbe dugnad for å gi inntekt til organisasjonen sin. Mange frivillige lag har ryddet 

marin forsøpling på Frøya.  

 

Frøya kommune etablerer fond som frivilligheten kan søke på. Arbeidsgruppa må utarbeide retningslinjer for 

dette. 

 

Deltakelse i lokale ryddeaksjoner/Strandryddedagen 

Kommunen samarbeider med Hold Norge Rent og har distribuert sekker, og koordinert henting av avfall 

sammen med lokale renovasjonsselskap.  

Strandryddedagen anbefales videreført.  

 

Det flere ulike søknadsordninger på midler for håndtering av marin forsøpling gjennom blant annet 

Miljødirektoratet og Hold Norge Rent hvor private og offentlige aktører kan søke på. Kommune arbeider 

kontinuerlig for å gjøre disse ordningene kjent.  

 

Sommerjobb for ungdom 

Sommerjobb for ungdom har blitt gjennomført ved at skoleungdom har være med Mausund Feltstasjon. Det har 

vært problemstillinger og utfordringer med dette, blant annet at det har vært for kort tid pr ungdom. 

 

Spredt avløp 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse følger oppsatt framdriftsplan i forhold til 

gjennomføring av tiltaket innen 2033. Planen sikrer effektiv håndtering av avløpsvann fra spredt bebyggelse, 

samt et godt miljø i resipientene. 

 

Prosjektet med opprydding i mindre avløpsanlegg vil berøre veldig mange anleggseiere i kommunen og gir 
økonomiske utfordringer for både kommunen og berørte anleggseiere. For enkelte abonnenter med svak 

økonomi kan kostnadene med oppgradering/tilknytning bli uhåndterlige. Kommunen har imidlertid ikke 
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anledning til å frita noen fra pålegg med bakgrunn i den økonomiske situasjonen, men kommunen kan for å 

hjelpe disse opprette støtteordninger som dekker en del av kostnaden i forhold til utbedring og/eller tilknytning 

av avløpsanlegget. Gjennomføring av saneringsplan kan medføre betydelige kostnader for innbyggerne i 

kommunen.  

 

Saneringsarbeidet er krevende og det er viktig for kommunen å etablere støtteordninger for å sikre 

gjennomføring og fremdrift i arbeidet. 

 

Grønt flagg  

Frøya kommune har innført Grønt flagg i alle skoler og barnehager (vedtatt HFD 19.09.17). Grønt Flagg er en 

internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og 

folkehøgskoler. Grønt Flagg er et pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot lærerplan for skoler og rammeplan 

for barnehager. Enhetene jobber med forskjellige tema og tiltak knyttet opp mot miljø, dette gir en økt fokus på 

miljøarbeidet på enheten og involvering av både ledelse, ansatte, elever og foreldre. Eksempler på hva man kan 

jobbe med innenfor Grønt Flagg er avfallssortering, energisparing, kosthold, fysisk aktivitet, lokal kulturarv 

osv. Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på 

veggen.  

 

Det må arbeides for at flere barnehager/skoler/oppvekstsenter sertifiserer seg. Ansatte må få muligheten til å 

delta på kurs for å tilegne seg ny kunnskap og få inspirasjon fra nettverket til å skape miljøentusiasme. 

 

Miljøuka 

Frøya kommune har i 2018 og 2019 arrangert Miljøuka hvor det er fokus på marin forsøpling. Det har blitt 

gjennomført foredrag, strandryddinger, utstillinger, besøk av kystvakta, stands på Stjernesenteret, kurs om 

kompostering, filmkonkurranse og aktivitetsdag. Miljøuka er gjennomført i sterkt samarbeid mellom blant 

andre kommunen, Mausund feltstasjon, Frøya sportsdykkerklubb, Hamos, næringslivet, Kystmuseet, 

Miljøagentene, Barnas turlag, kunnskapsmiljøer og Hitra kommune.  

 

Informasjon  

Kommunen kan ta en mer aktiv rolle i forbindelse med informasjon og å spre kunnskap om marin forsøpling til 

sine innbyggere. Dette kan gjøres ved å bruke kommunens internettside og facebookside, samt samarbeid med 

lokale renovasjonsselskaper.  

 

Mye av marin forsøpling kommer fra landbasert aktivitet. På Frøya blåser det mye, så avfall blir fort tatt av 

vinden og havner på sjøen. Å hindre dette er en del av tiltakene mot marin forsøpling. Dette kan være 

byggebransje, landbruksplast, private forbrukere osv. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sier: Frøya har et rent hav som grunnlag for trygg matproduksjon.  

 Fokus på opprydding av søppel, både på land, i strandsonen og på sjøen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Etter at arbeidsgruppa er etablert, vil denne utarbeide retningslinjer for videre arbeid, samt lage et mere 

detaljert budsjett.  

 

Arbeidsgruppa vil forholde seg til total avsetning på kr 4 000 000,-  

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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ØYA 0 - 24 TVERRFAGLIG SAMARBEID  

 

HOOKS innstilling til formannskapet: 

 

1. 0-24-satsningen svarer ut politisk bestilling fra 2015 i forhold til forbedring av tverrsektorielt 

samarbeid/samhandling mellom helse og oppvekst. Frøya kommunestyre stiller seg bak dette og 

følger satsningen videre. 

2. 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-

grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt. 

3. Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24. 

4. Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 11.02.2020 sak 6/20 

 

Vedtak: 

 

1. 0-24-satsningen svarer ut politisk bestilling fra 2015 i forhold til forbedring av tverrsektorielt 

samarbeid/samhandling mellom helse og oppvekst. Frøya kommunestyre stiller seg bak dette og følger 

satsningen videre. 

2. 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-grupper(ICDP), 

#foreldremøteplan og evt. #absolutt. 

3. Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24. 

4. Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0-24-satsningen svarer ut politisk bestilling fra 2015 i forhold til forbedring av tverrsektorielt 

samarbeid/samhandling mellom helse og oppvekst. Frøya kommunestyre stiller seg bak 

dette og følger satsningen videre. 

2. 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-

grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt. 

3. Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24. 

4. Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12. 
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Vedlegg: 

 

1. Helhetlig innsats barn og unge innenfor helse og oppvekst 
2. Søknadsskjema om deltakelse i pilot for programfinansiering 
3. Tildelingsbrev - Udir 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Som en del av 0–24-samarbeidet har regjeringen satt i gang et arbeid med en treårig pilot for 
programfinansiering. Programfinansiering innebærer en sammenslåing av statlige tilskudd fra deler 
av nåværende tilskuddsordninger rettet mot barn og unge og deres familier under 
Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Ett mål er å prøve ut om programfinansiering er et effektivt virkemiddel for å gi bedre samordnede 
tjenester til utsatte barn og unge i alderen 0–24 år og familiene deres. Et annet mål er at midlene skal 
bidra til at pilotkommunene kan iverksette tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig samarbeid i 
kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får bedre tjenester.  
 
I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39,31 millioner kroner til programfinansiering av 0-24-
samarbeidet.  
 
Tilskuddet er treårig og utbetales årlig til pilotkommunene i perioden 2020–2022.  
 
Kriterier for tildeling  
Kommunen har søkt fylkesmannen om å få delta i pilot for programfinansiering, og fått søknaden 
innvilget. Søknaden var et resultat av arbeidet som er lagt ned i arbeidsgruppen som ble satt ned for 
å svare ut politikernes bestilling ad. tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid helse/oppvekst fra 2015. 

Søknaden beskrev et ønske om å se på hvilke samhandlingsfora vi ønsker å rendyrke i barnehage og 
skole, teste ut to samhandlingslinjer for tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og 
unge, og på bakgrunn av dette utvikle et tjenestekontor som dekker de behov brukeren har og som 
gjør tjenestetilbudet: 

1. Helhetlig for bruker 
2. Enkelt for bruker 
3. Sikkert for bruker 
4. Koordinert 

 
 
Tilskudd  
Basert på tildelinger fra departementene i 0-24-samarbeidet gir Utdanningsdirektoratet følgende 

tilsagn om tilskudd til Frøya kommune for 2020: 

 

Organisering av prosjektet 

Pilot for programfinansiering 0-24 vil integreres i kommunens store folkehelsesatsning ØYA – det 

trengs ei hel øy for å oppdra et barn. Bakgrunnen for dette er å kunne spille på den helheten som 
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kreves for å skape gode og trygge lokalsamfunn, trygge og tydelige voksne og robuste barn. Med 

ØYA-prosjektet vil man nå samordne satsningen på barn og unge på flere plan. ØYA-logoen legger til 

rette for billedliggjøring av dette: 

 

Mer om #absolutt 

 Et program som skal tydeliggjøre lokaldemokratiets ansvar for barn og unges læring, 

utvikling, trivsel og tilhørighet 

 KS fremhever i sin langtidsstrategi for 2016-2019 at det krever et helt lokalsamfunn for å gi 

barn en god oppvekst. Å være folkevalgt i kommune og fylkeskommune innebærer et lokalt 

ansvar for at tjenestene rettet mot barn og unge er av tilstrekkelig omfang og av god kvalitet. 

Dette forutsetter dialog og samspill mellom folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i 

lokalsamfunnet.  

 

ØYA-prosjektet vil ledes av en prosjektgruppe som består av følgende personer/roller: 

 Arbeidsgruppeleder #rollemodell 

 Arbeidsgruppeleder #ICDP (ØYA-grupper) 

 Arbeidsgruppeleder #foreldremøteplan 

 Arbeidsgruppeleder #0-24 

 Arbeidsgruppeleder #Absolutt 

 Prosjektleder 

 Prosjektmedarbeider 

 Foreldrerepresentant 

Hvert delprosjekt (finger) vil få sin arbeidsgruppe. De som har vært med i ØYA-satsningen så langt, vil 

fordeles i disse gruppene, utfra engasjement og ønske. Dette sikrer kontinuitet i arbeidet og gjør at 

man sikrer at god forankring til prosjektet føres videre.  

For 0-24-piloten ønsker man følgende sammensetning av arbeidsgruppen: 
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 Prosjektmedarbeider 

 Forvaltning 

 Barnevern 

 Barneskole 

 Ungdomsskole 

 Helsestasjon 

 Barnehage 

 Rådgiver oppvekst 

 BAM; utetjenesten 

 Foreldrerepresentant 

 NAV 

 DalPro  

 Ungdomsrepresentant 

 

Referansegruppe og styringsgruppe vil være de samme som tidligere i ØYA-prosjektet. 

Prosjektmedarbeider 

Rådmannen har ansatt en prosjektmedarbeider for å drive prosessene i ØYA videre, sammen med 

prosjektleder. Til sammen utgjør dette 120 % ressurs til oppgaven. Prosjektmedarbeideren lønnes 

100% fra prosjektmidler, mens 20% prosjektlederstilling ligger til kommunalt budsjett fra 2020 jfr. 

sak 17/2850-12. 

Rådmannen ser det som viktig at man avsetter en ressurs som er dedikert til dette store 

folkehelseprosjektet i Frøya kommune. Med det sikrer man driv i prosessene og man vil kunne 

forvente en bedre implementering over i ordinær drift etter prosjektperioden.  

Prosjektmedarbeideren vil i hovedsak konsentrere seg om 0-24-piloten, da det er denne som er i 

startfase og krever mest involvering. De øvrige delprosjektene i ØYA; ØYA-grupper, #rollemodell og 

#foreldremøteplan er i godt i gang og krever mindre tilrettelegging per tid. #absolutt er et program 

som KS jobber for å få igangsatt i Trøndelag, og som kommunen etter hvert ønsker å ta del i. Dette 

programmet vil komplettere satsningen på barn og unge i Frøya kommune. 

Utfordring og muligheter 

Flere store prosjekt i en kommune kan føre til endringstretthet og motvilje til å prioritere satsninger 

av ansatte, som i en travel driftshverdag ofte må fokusere på tjenesteyting fremfor utviklingsarbeid. 

En samordning av prosjekter under ØYA, samt en prioritering av satsningene blant 

virksomhetsledere, vil kunne lette implementeringen og arbeidet med prosjekt-tiltakene for ansatte, 

og er en suksessfaktor for at prosjekter skal lykkes. Samtidig er det lettere å kjenne på eierskap til en 

merkevare som begynner å bli kjent for de fleste i kommunen, både hos administrasjon, 

virksomheter og politikere. I det må det også ligge en forventning fra politikere om at prosjektet 

prioriteres, samt at de gir virksomhetene de rammene som er nødvendig for at det skal kunne 

gjennomføres. 

Kommunen er inne i store endringer, med tanke på morgendagens omsorg, omorganisering av 

tjenesten BAM og et stadig større krav til tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling. Det er ekstra 

viktig at man i denne prosessen holder et helhetlig blikk på tjenestene, både i helsefremmende-, 

forebyggende- og behandlings-øyemed. ØYA-prosjektet gir oss en utmerket mulighet til dette.  
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Forhold til overordnet lovverk 
Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 
uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.  
 
Prosjektet treffer 5 av 6 punkt under «Sånn vil vi ha det:» under Levekår og Folkehelse:  

 Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til 
hverdagen og voksenlivet.  

 Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen 
og i fritida.  

 Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøya-samfunnet.  

 Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for 
øvrig.  Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør.  

 

Vurdering 

Rådmann tilrår å følge porsjektets intensjon vedr å forbedre det tverrseksektoriele samarbeid/samhandlingen 

mellom helse og oppvekst.  
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ETABLERING AV BEREDSKAP OG FØLGETJENESTE FOR GRAVIDE  

 

HOOKS innstilling til formannskapet: 

 

1. Frøya kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste 

2. St.Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen 

3. St.Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

4. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med St.Olav HF. Avtaler om beredskap og 

følgetjeneste skal være tilleggsavtaler til de overordnede samhandlingsavtalene. 
5. Rådmann gis fullmakt til å revidere nåværende samarbeidsavtale med Hitra kommune slik at 

den tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 10.03.2020 sak 13/20 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste 

2. St.Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen 

3. St.Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

4. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med St.Olav HF. Avtaler om beredskap og følgetjeneste 

skal være tilleggsavtaler til de overordnede samhandlingsavtalene. 
5. Rådmann gis fullmakt til å revidere nåværende samarbeidsavtale med Hitra kommune slik at den 

tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste 

2. St.Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen 

3. St.Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

4. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med St.Olav HF. Avtaler om beredskap og følgetjeneste 

skal være tilleggsavtaler til de overordnede samhandlingsavtalene. 
5. Rådmann gis fullmakt til å revidere nåværende samarbeidsavtale med Hitra kommune slik at den 

tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

 

 

Vedlegg: 
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1. Beredskap og følgetjeneste – prinsippdokument 

2. Beredskap og følgetjeneste – utkast samarbeidsavtale 

3. Presentasjon med statistikk fra dialogmøte mellom kommuner og HF 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Følgetjenesten for gravide og fødende ble etablert i 2010. Finansiering ble samtidig overført til de regionale 

helseforetakene fra 1. januar 2010, jf. St.meld. nr. 12 (2008–2009) og Prop. 1 S (2009–2010), kap. 732 og kap. 

762. Oppdraget for gjennomføring er gitt til helseforetakene, men kommunene er også ansvarlig for at 

ordningene etableres.   

 

Beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende er forankret i Stortingsmelding nr. 12 (2008 - 2009) En 

gledelig begivenhet og Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav i fødselsomsorgen (Helsedirektoratet 2010).  

Her beskrives kravet til kvalitet på områdene innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Ordninger med 

beredskapstjeneste tar utgangspunkt i reiseavstander over 1,5 time fra kommunesenter til primærsykehuset. 

 

Både kommuner og helseforetak skal ha ansvar for helheten i tilbudet. Et trygt fødetilbud beskriver at 

forutsigbare og koordinerte forløp krever en fleksibel jordmortjeneste som kan fungere på begge nivåer i 

samarbeide med aktuelle grupper helsepersonell. Helseforetak og kommuner skal sikre felles og god utnyttelse 

av jordmor-ressursene. Beredskap og følgetjeneste skal utformes som del av den akuttmedisinske kjeden og 

ambulansetjenesten.  

 

Interkommunalt samarbeid anbefales med områder der det er ca. 50 fødsler i området.  

I områder der det er vanskelig å etablere jordmor/lege-dekning, skal helseforetaket sikre tilstrekkelig 

kompetanse i prehospitale tjenester, eventuelt en møtetjeneste med jordmor fra fødeavdeling.  

 

Vaktberedskap skal organiseres med kvalifisert personell, det anbefales avtaler mellom helseforetak og 

kommuner og at utviklingen av tjenestetilbudet skjer i samarbeid med kommuner, eventuelt som 

interkommunale løsninger.  

 

Helseforetakene finansierer beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende. Dette innebærer: 

 

 Lønn til beredskap og til aktiv tjeneste ved vurdering og følgetjeneste 

 Reiseutgifter i forbindelse med beredskap og følgetjeneste refunderes i hht Statens reiseregulativ 

 Kostnader i forbindelse med kompetanseheving, opplæring og hospitering 

 Kostnader til medikamenter 

 Kostnader til utstyr som telefon, bekledning, akuttutstyr 

 

Beredskap 365 dager x 24 t med timefaktor 1:4 = 2.190 timer 

Årsverk jordmor i 100% stilling 37,5 t x 52 uker =1950 t, inkludert ferie 

Antall årsverk for beredskapsordning: 2190t/1.950 = 1,2 stilling (1,12) 

 

Frøya og Hitra kommuner har i dag samarbeidsavtale med St.Olav HF på møteberedskap. Dette betyr at 7 

jordmødre ansatt ved St. Olavs hospital, bosatt i Orkdal, utgjør beredskap for blant annet øyregionen. I 

forbindelse med avtalerevisjon og etter innspill fra kommunejordmor for Frøya og Hitra kommuner har denne 

ikke fungert etter intensjonen. Pr. i dag fungere ikke denne tjenesten som en støtte og trygghet for våre gravide 

og fødende.   

 

Statistikk fra St.Olavs hospital viser at Frøya og Hitra kommuner med sine ca 100 fødsler i året utgjør ca ¼ av 

alle fødsler hvor den fødende bor mer en 1,5 timer unna sykehus.  

 

Det legges til grunn et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det er mer enn 

halvannen times reisevei (90 min) til fødestedet. For Frøya og Hitra kommuner er denne avstanden henoldvsis 

139 min for Frøya og 122 min for Hitra. Frøya og Hitra kommuner er også begge kommuner med stor vekst og 

høye fødselstall. For Frøya og Hitra i 2019 var antall nyfødte på henholdvis 62 for Frøya og 49 for Hitra.  
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Vurdering: 

 

For å ivareta faglig forsvarlighet for gravide og fødende i Frøya og Hitra kommuner anbefales det at det 

etableres en egen beredskap og følgetjenesten med kvalifisert helsepersonell for Frøya og Hitra kommuner i 

samarbeid med St.Olav HF.  

Vi har tilsammen over 100 fødsler pr. år og for kvinner i vårt distrikt vil det være en trygghet å vite at de kan få 

en kvalifisert faglig vurdering før de reiser med egen transport til fødestedet. De fleste fødende vil kunne reise 

selv til fødeinstitusjonen uten bruk av følgetjeneste, men med en etablering av en vaktberedskap med tilbud om 

en vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov for vurdering vil vi kunne 

forhindre unødvendige transporter og transportfødsler. 

 

Beredskap og følgetejenesten fullfinasieres av St.Olav HF. Frøya og Hitra kommuner har vedtatt en økning i 

jordmor-ressursen slik at det nå er dekning for 1 årsverk jordmor i hver kommmune. Dette er en styrking av 

tjenesten i seg selv. Dersom avtale om følge- og beredskapstjeneste med St.Olav HF også kommer på plass, vil 

dette kunne gi finansiering av inntil 1,2 årsverk i tillegg til de 2 årsverkene en allerede har. Dette vil tilsammen 

gi en styrket og mindre sårbar tjeneste. 

 

En ny avtale med St.Olav HF om følge- og beredskapstjeneste vil medføre behov for å revidere 

vertskommuneavtalen mellom Frøya og Hitra når det gjelder interkommunal jordmortjeneste. Administrativt 

anbefales det at dagens avtale med Frøya som vertskommune videreføres, men at den tilpasses jordmødre i 

beredskap og følgetjeneste. Målet er at det skal være lik tilstedeværelse av jordmor i begge kommuner og at alle 

ansatte jordmødre inngår i både jordmortjeneste og beredskap. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 

20/376 

Sak nr: 

80/20 

Saksbehandler: 

Arvid Hammernes 

Arkivkode: 

M81 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

70/20 Formannskapet 19.03.2020 

80/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN - SAMMENSLÅING/SAMARBEID  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – Samarbeid 

Brann og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er uavhengig, ekstern og 

med brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av Norconsult vil tilfredsstille dette. 

Det forutsettes at Hitra kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av 

kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på kr 

400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og 

referat av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet er 

ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også 

frem for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om interkommunalt 

sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2020 sak 70/20 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – Samarbeid Brann 

og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er uavhengig, ekstern og med 
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brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av Norconsult vil tilfredsstille dette. Det 

forutsettes at Hitra kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på kr 

400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat 

av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak 

av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. 

Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht 

til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.20: 

 

Rep. Arvid Hammernes erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksframlegg i kommunestyresak 6/17 av 26.01.17 

Saksprotokoll fra formannskapet 24.01.17 og kommunestyret 26.01.17 

Utskrift av kommunestyrets behandling 26.02.15 i sak 20/15 

Dimensjoneringsalternativ 1 og 2 

ROS-analyse og GAP-analyse, datert 25.09.19, utarbeidet av Norconsult AS 

Referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19 

Mail fra brannsjef Dag Robert Bjørshol av 06.01.20 

Mail fra brannsjef Arvid Hammernes av 08.01.20 

Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 15.01.20 

Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 13.03.19 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Historikk,  2015- 2017: 

 

Utgangspunktet for saken er kommunestyrevedtak 26.02.15 der følgende ble bestemt:  
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Pkt. 3 i dette vedtaket som gjelder beredskap, er ikke oppfylt.  Brannforebyggende arbeid er under det som nå 

har fått navnet Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende brannvern, et interkommunalt 

samarbeid der Hitra kommune er vertskommune.          

 

Rådmannen ønsket i midten av 2016 å se på om det var mulig å redusere kostnader med brann- og 

redningstjenesten.  Nedlegging av Nordskag brannstasjon og depotene på Sula og Mausund ble nevnt. 

 

Organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten baserer seg på en brannordning der risiko- og 

sårbarhetsanalyse ligger til grunn.  Vår brannordning er fra 1998. 

 

Det er krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, fra 2014, om at samtlige kommuner må 

foreta en gjennomgang av dokumentasjonen av brann- og redningsvesenet for å sikre at denne tilfredsstiller 

gjeldende lov og forskrift.  

 

Behovet for en risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for en ny brannordning samt tilstrekkelig tilgang til 

kompetanse og ressurser, gjorde at det administrativt etter anbefaling fra brannsjefen ble bestemt å utrede 

sammenslåing med Trøndelag brann- og redningstjeneste, TBRT.  Ønsket om forbedringer på det 

brannforebyggende arbeidet var ut fra kjennskap til tingenes tilstand.  Kompetanse og ressurser er også viktig i 

beredskapsarbeidet, særlig ved store og utfordrende hendelser.  TBRT er et interkommunalt selskap som består 

av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Leksvik, Rennebu og Oppdal.     

 

TBRT svarte positivt på vår anmodning om utredning, og de mente at vi tenkte rett.  De gjorde et intensivt 

arbeid høsten 2016 med utredningsarbeidet, og det var bred involvering med ledere, fagekspertise og 

tillitsvalgte. 

 

Hitra kommune ble invitert til å være med sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, men det kom 

fram at dette ikke var noe ønske fra deres side. 

 

Det vises til vedlagte saksframlegg i kommunestyresak 6/17 når det gjelder kort fremstilling med konklusjoner 

av utredningsarbeidet.  76 objekter ble analysert for risiko og sårbarhet, og det ble sett på en rekke tiltak som 

følge av dimensjonerende risikoforhold.  Det forebyggende arbeidet og beredskapsarbeidet ble avviksanalysert.  

Det ble på forebyggende arbeid nevnt at det var en rekke mangler vedrørende planlegging, gjennomføring og 

kompetanse, og at behov for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, større og bredere 

fagmiljø, forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.  Avvik og utfordringer på beredskap gikk på bl.a. planer 

og dokumentasjon på samarbeid, manglende kompetanse og manglende brannvannskapasitet (manglende 

tankbil).  Utfordringer i forhold til innsatstid for øyrekka samt hovedøya uten Nordskag brannstasjon ble også 

nevnt. 

 

Følgende fordeler og ulemper ble nevnt ved sammenslåing:  

Frøya brann og redning: TBRT: 

Fordeler: 

- Forskriftsmessig brannvesen 

- Rimelig heving av nivå 

- Forbedret fagmiljø/kompetanse 

- Utstyr og support 

Fordeler: 

- Bidra til å oppfylle nasjonal føring 

- Større fagmiljø 

- Økte muligheter for større investeringer   

Ulemper: 

- Sentralisert styring 

Ulemper: 

- Logistikkutfordringer/avstand 
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Det ble konkludert med følgende: 

- Mange dimensjonerende risikoforhold er identifisert. 

- Eksisterende stasjonsstruktur må opprettholdes. 

- Eksisterende depot og mannskap på Sula og Mausund opprettholdes. 

- Øke fokus på forebyggende arbeid i øyrekka. 

- Personell: 20 personer på Sistranda (4 lag, inkludert tankbilsjåfør), 6 personer på Nordskaget 

  (samlokalisert med industrivern), 6 personer på hver plass for Sula og Mausund 

- Kompetanse: Utdanne 6 utrykningsledere (4 på Sistranda og 2 på Nordskaget), fullføre   

  utdanning for deltidspersonell beredskap og fullføre utdanning feietjenesten og   

  forebyggende 

- Utstyr: Innkjøp av tankbil, vannkanon, skumutstyr m.m. 

 

Et avvik ble lukket med anskaffelsen av tankbil i 2018. 

 

2 dimensjoneringsalternativer ble lagt fram på grunn av personellmessige hensyn som følge av eventuell 

virksomhetsoverdragelse.  Disse er vedlagt saken.  Antall årsverk på forebyggende ble økt fra 0,6 til minimum 

1,3, lokalisert 1,0 på Frøya og 0,3 i Trondheim.  Antall årsverk på beredskap var økt fra 0,89 til minimum 

1,71, lokalisert med 1,21 på Frøya og 0,5 i Trondheim.  Kostnadsøkningen per år ved alternativ 1 var ca. 1,1 

mill. kr og ved alternativ 2 ca. 1,4 mill. kr.  Ved alternativ 2 er årsverk økt med 0,3 på forebyggende og 0,2 på 

beredskap.  I alternativ 2 er det lagt vekt på størst mulig grad av hele stillinger for å ivareta en effektiv 

arbeidsmåte og personellmessige hensyn.  

 

Når det gjelder ledelse og administrative forhold ved sammenslåing ble det lagt opp til: 

- Nåværende brannsjef blir overtallig – dekkes av Trondheim. 

- Nåværende overordnet vakt erstattes av dreiende vakt utrykningsledere. 

- Administrative oppgaver håndteres av Trondheim, ca. 0,3 årsverk.       

 

Ut fra bestilling fra rådmannen ble det også sett på potensielle kostnadsbesparelser ved å vurdere effekter av 

følgende tiltak: 

1. Nedleggelse av Nordskag brannstasjon 

2. Ingen støttestyrke for tankbil på Sistranda 

3. Valg av dimensjoneringsalternativ 1 framfor alternativ 2 

4. Ingen dreiende vaktordning for utrykningsledere på Sistranda 

Pkt. 1, 2, 3 og 4 gir besparelse på henholdsvis kr 371.000, kr 255.863, kr 325.000 og kr 600.000. Faglige 

vurderinger og anbefalinger frarådet ovennevnte kostnadsbesparelser.    

 

Da utredningsarbeidet var ferdig, ble saken lagt fram for formannskapet 24.01.17 og kommunestyret 26.01.17.  

Saksprotokollene fra formannskapets og kommunestyrets møte er vedlagt.   

 

 
 

2017- d.d 

 

Ut fra kommunestyrets vedtak av 26.01.17 og 26.02.15, ble det tatt kontakt med Hitra kommune for å få til 

nødvendig utredning.  Det er blitt holdt minst 6 møter om saken. 

Vedlagt er referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19. 

 

Samarbeidsforum mellom Frøya og Hitra kommuner konkluderte i møte 13.03.19 slik:   
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Utarbeide felles ROS-analyse for Frøya og nye Hitra, med bistand av ekstern konsulent.  På bakgrunn 
av denne finne hva behovet er for kvalitet, kapasitet, kompetanse og hva dette vil koste.  Avklare om 
dette kan løses i egen region, eller om man må ut og samarbeide med større enheter.  Det skal 
fremlegges sak for politisk nivå før sommerferien 2019. 
 
Norconsult AS ble på vårparten i 2019 engasjert til å utarbeide en felles ROS-analyse samt GAP-analyse for 

Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste.  Disse forelå i endelige versjoner 25.09.19.  ROS-analysen og GAP-

analysen er vedlagt innkallingen.  

En av konklusjonene i begge analysene er at det tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse som grunnlag for 

et risikobasert forebyggende arbeid og – tilsyn.  Det vises til Forskrift om brannforebygging, trådte i kraft 

01.01.16.   

En annen konklusjon er at det tilrådes å utarbeide en beredskapsanalyse for å identifisere et utvalg av hendelser 

som beredskapen skal dimensjoneres for. I en slik analyse vil nødvendige ressurser, bemanning, kompetanse og 

materiell, bli identifisert.   

Videre sies det at det er flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for Frøya og Hitra, og at de mest 

sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging 

av kurs og opplæring, øvelser mv.. 

Når det gjelder GAP-analysen, tilrådes det at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, dvs. 

brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.  Det opplyses at dette også vil møte kravet som ligger i 

forslag til ny dimensjoneringsforskrift.  Det nevnes at det er et samlet behov for at 23 personer tar grunnkurs 

deltid, 6 personer har behov for beredskapsutdanning trinn 1 (utrykningsleder), 27 personer har behov for 

utrykningskurs kode 160 i førerkortet, 13 personer mangler førerkort klasse C (lastebil). 

Norconsult er av den oppfatning at et sammenslått brannvesen vil medføre høyere samfunnssikkerhet i denne 

regionen.         

 

Saken ble behandlet i samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner 15.01.20, sak 2/20 – Samarbeid 

Brann og redning, der konklusjonen ble følgende: 

 

Dette dreier seg ikke om lokaliseringsdebatt. Man ønsker heving av kvalitet med minst mulig økte 
kostnader. Gunstigere økonomisk om man slår sammen til felles brann og redningstjeneste, jfr. krav 
til dimensjonering. Det er enighet om at man ønsker et sammenslått Hitra og Frøya brannvesen. 
Rådmennene bes om å lage en sak til kommunestyrene i tråd med kommunestyrevedtaket av 2014, 
jfr. pkt. 1 i forslaget fra brannsjef Bjørshol. Eventuelt behov for bevilgning må gå frem av forslag til 
vedtak, og det må også framkomme at ytterligere utredning skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår i år. 
Saken fremmes deretter til politisk behandling og avklaring. 
 
Før møtet hadde begge brannsjefene hver for seg kommet med mail av 06.01.20 og 08.01.20 med forslag til 

mulige løsninger videre.  Kopi av mailene følger vedlagt.  

 

Pkt. 1 fra brannsjef Dag Robert Bjørshol sier følgende: 

1. Det tilsettes egen prosjektleder for å lede det videre arbeidet med oppdrag å utrede: 

a) Forebyggende analyse 

b) Beredskapsanalyse 

c) Forslag til felles brannordning – tuftes på fremlagt felles GAP-ROS-analyser 

d) Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåing 

e) Støttefunksjoner på juss 

 

Brannsjef Arvid Hammernes hadde etter møte med varabrannsjef Johan Pettersen og tillitsvalgt Vidar Aukan 

følgende forslag, jf. mail av 08.01.20: 

Vår vurdering på en mulig løsning er følgende: 

1. Engasjementet med Norconsult videreføres der de tar på seg: 

    - Prosjektledelse 

    - Forebyggendeanalyse 

    - Beredskapsanalyse 

    - Forslag til felles brannordning med bakgrunn i foreliggende ROS- og GAP-analyser  

      samt ovennevnte analyser.   
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    - Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåinger og   

      samarbeid 

2. Utrede samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag  

    brann-  og redningstjeneste 

3. En sammenslåing eller et samarbeid avventes til utredningsarbeidet er ferdig og godkjent. 

4. Utredningsarbeidet prioriteres og ferdigstilles så snart det lar seg gjøre, primært i løpet av  

    1. halvår 2020. 

Begrunnelse: 

Norconsult kjenner situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-analyse. De har 

kompetanse på området med tilsvarende utredninger. 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før en 

sammenslåing/samarbeid skjer.  Vi må ha en vurdering på bl.a. kompetansebehov, bemanning og organisering, 

kjøretøy og utstyr, og brannstasjonsstruktur. 

Det er forventninger fra direktoratet DSB om regionale løsninger for å sikre ressurser og kvalitetsheving i et 

framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker. 

 
Hitra kommune har innhentet pris fra Norconsult som har utarbeidet ROS- og GAP-analysen, på videre 

utredningsarbeid.  Samlet sum for utarbeidelse inkludert reisekostnader og arbeidsmøter lagt til Øyregionen 

settes til kr 310.000,- ekskl. mva..   

 

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak i Hitra formannskap og Hitra kommunestyre: 

 

Hitre kommune bevilger kr 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av samarbeidsforumet mellom 

Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann og redning. Det forutsettes at Frøya kommune 

finansierer tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – ulike 

formål.       

  

 

Vurdering:    

 

Kommunenen er enige om at det Norconsult kan engasjeres i det videre arbeidet.  De kjenner situasjonen godt 

gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-analyse.  De har kompetanse på området med tilsvarende 

utredninger.  Det er viktig med prosjektledelse som er uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse.    

 

Videre anbefaler rådmannen at følgende tas med i forslag til vedtak, (i hht samarbeidsutvalgets referat av 

13/03-19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20) at det samtidig utredes et større samarbeid med brann og 

redning Orkland og Trøndelag brann- og redningstjeneste. Dette med tanke på å minske kommunens sårbarhet 

samt se på effektivisering av bl.a administrative stillinger. 

 

Rådman tilrår at sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak 

av 26.02.15 i sak 20/15, først gjennomføres når utredningsarbeidet er ferdig og godkjent politisk. 

Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem for politisk behandling ihht til 

kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

Brann og redning Orkland tas med som et alternativ til TBRT da de er interessant ut fra oppbygging og 

regiontilhørighet.  Det er forventninger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, om 

regionale løsninger for å sikre ressurser og kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet 

bare øker.  Det er ikke avklart om alt kan løses i egen region eller om man må ut å samarbeide med større 

enheter, jf. konklusjon i samarbeidsforum mellom kommunene Frøya og Hitra 13.03.19.     

 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

sammenslåing/samarbeid skjer.  Nødvendige kompetansebehov, bemanning og organisering, kjøretøy og utstyr 

må være identifisert.  GAP-analysen nevner også beredskap på sjø for å støtte depotene på Sula og Mausund og 

foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden.  Kostnader med foreslåtte tiltak må også være på plass. 

 

Det er en kjennsgjerning at utredningsarbeidet med TBRT med hensyn til tiltak og kostnader var mye mer 

avklart i slutten av 2016 enn hva situasjonen er pr.nå. Brann- og redningstjenestn på Frøya føler på at 

situasjonen er usikker ogikke god nok nå da avlaringer tar tid. Det er derfor ønskelig at det arbeides raskt med 
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det videre utredningsarbeidet. Det må være et mål at utredningsarbeidet ferdigstilles i løpet av første halvår i 

år.             
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UTBYTTEPOLITIKK I TRØNDERENERGI AS KONVERTERING AV 

FORETAKFONDOBLIGASJON- OG NY UTBYTTEPOLITIKK I TRØNDERENERGI AS 

 

Saksframlegg vil bli sendt kryptert. 
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VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER 

    

    

    

    

    

 

Som leder velges:  Som nestleder velges:  

 

 

Vedlegg: 

 

 Svar på spørsmål om valg av varamedlemmer til kontrollutvalg 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Disse ble valgt som kontrollutvalg i KST møtet 28.11.19 i sak 171/19 

 

MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER 

 Kai Ronny Arntzen Oddveig Todal 

 Camilla Johansen Sten Kristian Røvik 

 Per Johan Gundersen Ragnhild Strømmø 

 Ola Vie Torbjørn Reppe 

 Bente Marie Kvam Merethe Moen 

 

Da Camilla Johansen, er fast ansatt ved sykehjemmet, er hun ikke valgbar til kontrollutvalget. 

 
De relevante reglene om valg til folkevalgte organer, inkludert kontrollutvalget, følger av §§ 7-5 til 7-7.  

I §§ 7-5 og 7-6 er hhv. kravene til listene og valgoppgjør ved forholdsvalg regulert. Det følger av § 7-6 

femte ledd at hver liste skal tildeles varamedlemmer og at disse plassene skal fordeles i samsvar med 

andre og tredje ledd. I andre ledd bestemmes det at (vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de står 

oppført på det innleverte listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til kjønnsbalanse. Reglene 

innebærer altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av personlig vara. 

 

Det anbefales å velge hele utvalget på nytt.  

 



Saknr: 82/20 

I Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15) heter det i pkt. 2.8:  

Eit feilaktig val skal berre kjennast ugyldig så langt det er naudsynt for å rette den feilen som er 

gjort(…).  

Sitatet knytter seg direkte til situasjoner hvor det er avholdt valg til folkevalgte organer i strid med 

bestemmelsene om krav til representasjon av begge kjønn. Det er likevel grunn til å tro at det samme 

prinsippet får anvendelse uavhengig av hvilke feil som er begått ved valget eller valgoppgjøret til et 

folkevalgt organ.  

 
 



Saknr: 83/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

31.03.2020 

Arkivsaksnr: 

19/142 

Sak nr: 

83/20 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

A20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/19 Formannskapet 22.01.2019 

4/19 Kommunestyret 31.01.2019 

30/19 Formannskapet 26.02.2019 

83/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

FRØYA UNGDOMSSKOLE - UTVIDELSE AV LEIEFORHOLD  

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy 

Eiendom AS vedr leie av Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakten 

foreligger – beskrevet som Runde 1 i avtalen. 

 

Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr 559 680 per år eks 

mva. Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.02.2019 sak 30/19 

 

Vedtak: 

Formannskapet vedtar at det inngås en leieavtale med Frøy Eiendom AS vedr leie av gamel Frøya VGS slik 

forslag til leiekontrakt foreligger. 

Leiekostnadene for høsten 2019 på kr 1 145 833 eks mva foreslås dekk innenfor kommunens vedtatte 

driftsbudsjett for 2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 31.01.2019 sak 4/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 

 



Saknr: 83/20 

Kommunestyret ber rådmannen - med utgangspunkt i vedtak knyttet både til skolebruksplanen og 

funksjonsanalysen for barneskole på Sistranda, om å utrede tomt for mulig ny skole på Sistranda med evt. 

barnehage. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 31.01.19: 

 

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

 

Saken trekkes inntil at eierforhold av gamle Frøya VGS er avklart, altså salg gjennomført. 

 
Falt med 10 mot 13 stemmer avgitt av Ap. 

 

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

 

Frøya kommune kontakter fylkeskommunen og megler for å være med på å gi bud på kjøp av gamle 

videregående skole med bakgrunn i plassbehovet på Sistranda skole. 

Formannskapet gis myndighet til å ivareta kommunens interesse i budkonkurransen. 

Det er i kommunens klare interesse å bli eier av eiendommen ut fra beliggenhet og verdibetraktning. 

 

Falt med 11 mot 12 stemmer avgitt av Ap. 

Formannskapets innstilling: 

 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 14 mot 9 stemmer avgitt V, H og Frp 

 

Følgende forslag til tillegg i Rådmanns forslag til vedtak ble fremmet av Ap og Sv: 

 

Kommunestyret ber rådmannen - med utgangspunkt i vedtak knyttet både til skolebruksplanen og 

funksjonsanalysen for barneskole på Sistranda, om å utrede tomt for mulig ny skole på Sistranda med evt. 

barnehage. 

 

Enstemmig. 

 

Protokolltilførsel fra V, H, Sp og Frp: 

 

Borgerlig gruppe ønsker sak 4/19 sendt til kontrollutvalget. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.01.2019 sak 5/19 

 

Vedtak: 

Kommunestyret gir rådmann fullmakt til å ferdigforhandle en leieavtale innenfor de rammer som erbeskrevet i 

saksfremlegget vedr. leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 år. Leieavtalen legges fram for 

Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 2019. Fremtidige 

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 



Saknr: 83/20 

 

 

Formannskapets behandling i møte 22.01.19: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av fellesborgelig gruppe: 

 

Frøya kommune kontakter fylkeskommunen som eier og ber om å få kjøpe gamle videregående skole med 

bakgrunn i plassbehovet på Sistranda skole. 

Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Div vedlegg fra Frøy Eiendom AS 

Mail fra FAU/SU vedr kantinearealet. 

Sak HOOK – 5/20: Frøya ungdomsskole – tilpasse og økt skoleareal 

Sak K-4/19 av 31.01.19: Oppfølging av skolebruksplan - nye arealer Sistranda skole 

Sak K-62/18 av 31.05.18: Ny skole på Sistranda med barnehage - funksjonsanalyse 

 

 



Saknr: 83/20 

Saksopplysninger:   

Sistranda skole er fom. skoleåret 2019/20 delt organisatorisk som Sistranda barneskole (1. – 7. trinn) og Frøya 

ungdomsskole (8. – 10. trinn). Ungdomsskolen er med hjemmel i kommunestyrevedtak i sak 4/19 lokalisert i 

leide lokaler i tidligere Frøya vg. skole med leieperiode på 10 år. 

Skolen melder nå om behov for tilpasset og økt skoleareal for resten av leieperioden, og begrunner dette både 

med funksjonalitet og økt elevtilgang. 

For å få analysert skolens arealbehov nærmere, har rådmannen fått utarbeidet funksjonsanalyse (vedlagt). 

Analysen er en behovsbeskrivelse basert på ønsket pedagogisk aktivitet, organisering av denne, og arealbehovet 

som konsekvens.  

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte funksjonsanalyse for Frøya u. skole, herunder spesielt om forslag til 

tilpasset og økt skoleareal med sluttkommentarer sist i rapporten. 

HOOK behandlet sak – ref sak 5/20: 

«Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) gir kommunedirektøren fullmakt til å gå i 

forhandlinger med huseier vedr. mulig utvidelse av Frøya ungdomsskole» 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren er innforstått med at skolens nåværende lokalisering er av midlertidig karakter, i det 

kommunestyret - i samme sak (sak K-4/19) - ba kommunedirektøren om å utrede tomt for ny barneskole på 

Sistranda. Dette innebærer at nåværende lokaler for barnetrinnet forutsettes omdisponert til ungdomstrinnet på 

et senere tidspunkt. 

Siden det er kommunens plikt til enhver tid å sørge for tjenlige lokaler for alle skolebarn, har 

kommunedirektøren vært i dialog med utleier om nødvendige tilpasninger av skolearealet basert på vedlagte 

analyse. Resultatet av forhandlingene med kostnadsoverslag vil bli lagt fram til politisk behandling. Siden 

skolen melder om et økt arealbehov som følge av elevtallsøkning allerede fra høsten-20, antas dette å være en 

hastesak.  

Elevtallsøkningen fra kommende høsten er 12 og fra høsten 2021er søkningen på hele 22 elever. Totalt vil det 

da være 154 elever skoleåret 2021/2022 mot 120 elever inneværende skoleår.  

Forhandling med utleier er gjennomført og forslag til utvidet leieavtale ligger vedlagt. Tilbudet inkluderer 

supplering av inventar i kantinen og grupperom, samt kjøkkenmaskiner og utstyr.  

 

Kort oppsummert beskrives denne utvidelsen i to runder: Ref vedlegg. 

 Runde 1: ny kantine, grupperom og lokaler til elever med særskilte behov. Totalt 353 m2  

 Runde 2: to ny klasserom med tilhørende grupperom. Total 283 m2. 

 

Restaureringen er i den gamle delen av bygningsmassen. Omfanget av restaureringsarbeidet er å  sette lokalene 

til dagens standard. Kort beskrivelse av omfang ligger vedlagt.  

 

I denne omgang gjelder utvidelsen det som er beskrevet i Runde 1 og skal stå ferdig til skolestart i år – dvs uke 

33.  

 

Når det gjelder Runde 2, vil det bli lagt fram en politisk sak i mai/juni då.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Leiekostnaden for Runde 1 er beregnet til kr 48 640 per/mnd. Årskostnad er kr 559 680.  



Saknr: 83/20 

Det betales ikke husleie for denne utvidelsen i 2020. Husleie starter fra og med 1. januar 2021.  

Økte merkostnader for 2019 beregnet fra august 2020 og er i all hovedsak knyttet til renhold, 

vaktmesteroppgaver mm og vil utgjøre totalt ca kr 200 000. 

Leiekostnader vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og økonomiplan 2021- 2024. 

 



Saknr: 84/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

31.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/543 

Sak nr: 

84/20 

Saksbehandler: 

Bjørnar Grytvik 

Arkivkode: 

M10 

Gradering: 

Unntatt offentlighet Ofl §23 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

84/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

VANNFORSYNING SISTRANDA - NORDSKAGET DEL 4 - HØYDEBASSENG - BERGHEIA - 

TOMTEERVERV 

 

Saksframlegg vil bli sendt kryptert. 

 



Saknr: 85/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

31.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/538 

Sak nr: 

85/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

85/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

31.03.2020 

Arkivsaksnr: 

20/537 

Sak nr: 

86/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

86/20 Formannskapet 31.03.2020 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 



Saknr: 86/20 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/536    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.03.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 19.03.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.03.20 

 

 

 

 



























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann-Magritt Glørstad Arkiv: T62  

Arkivsaksnr.: 17/3316    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 

Kommunestyret 

 

VARMESENTRAL SISTRANDA SKOLE - VALG AV LØSNING/FINANSIERING  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre viser til saksfremlegget når det gjelder nytt varmeanlegg for 

Sistranda sentrum. Ut fra de alternativene som er vurdert finner kommunestyret at det 

beste anlegget når det gjelder både kapasitet, utvidelsesmuligheter og ikke minst 

driftsikkerhet er et anlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg.  

 

2. Frøya kommunestyre øker rammen til prosjektet med kr 6.5 millioner eksl. mva for å 

oppnå fullfinansiering om som følger: Det godkjennes et totalbudsjett for anlegget på 

kr. 15 mill som finansieres på følgende måte: 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisonering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 

 

3. Prosjektet finansieres med omdisponering av midler fra P 551445 «Nytt renseanlegg 

for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr 6,5 mill inkl mva. 

 

4. Det omdisponerte beløp pålydende kr 6.5 mill inkl mva tas inn i investeringsbudsjett 

2021 

 

 

Vedlegg: 

 

Kostnadsoverslag for de ulike alternativene utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge 

Lønnsomhetsberegninger 

 

Saksopplysninger:   

 

Varmeanlegget for Sistranda skole forsyner i dag Sistranda skole, Frøyahallen, 

Svømmehallen, Frøya kultur og kompetansesenter og deler av Stjernesenteret og Kysthaven. 

 



Varmeanlegget har hittil vært basert på luft/vann- varmepumper som er plassert på taket av 

skolen og med elektrokjel som reserve. Dette anlegget har det vært problemer med fra dag 1 

(fra 2011) og ingen av pumpene går i dag, slik at anlegget nå forsynes fra 2 elektrokjeler. 

 

Vurdering: 

 

Det er vurdert 3 ulike løsninger for nytt varmeanlegg: 

 

1. Sjøvannsanlegg med varmepumper og kollektortromler i sjøen og plassert i 

eksisterende naust. 

2. Sjøvannsanlegg med varmepumper og sjøvannsveksler plassert i eksisterende naust. 

3. Utskifting av pumpene på taket av Sistranda skole med nye luft/vann-varmepumper. 

 

Vi har innhentet anbud på de to første alternative løsninger og hvor det er satt opp et budsjett 

som følger: 

 

1. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 11.500.000,- 

2. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og kollektoranlegg  : kr. 12.650.000,- 

3. Sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 10.500.000,- 

4. Sjøvannsanlegg med 3 varmepumper og sjøvannsveksler  : kr. 11.300.000,- 

 

Alle priser er ekskl. mva. For alle disse anleggene kan det forutsettes at vi får tilskudd på  

kr 1 mill fra ENOVA. Videre er det ikke medtatt anleggsbidrag for evt. skifte av trafo ved 

FKK, men det er lagt inn 5% for evt. tilleggskostnader og 10% usikkerhetsavsetning. 

 

Når det gjelder varmepumper luft/vann så har vi tidligere hatt et kostnadsestimat på ca. kr. 8 

mill inkl. mva (forprosjekt 2018). I dette forprosjektet var det også medtatt estimat på de 2 

andre alternativene med sjøvann/kollektorer og sett i forhold til de priser som er vist ovenfor 

og estimatet fra 2018 er det en stigning på ca. 25 %. Legger vi dette til grunn også for 

luft/vann –varmepumper så vil prisen for nye pumper bli på ca. 8 mill ekskl. mva. Her får vi 

heller ikke tilskudd fra Enova, slik som det påregnes for et sjøvannsanlegg. 

I tillegg ble det i forprosjektet fra 2018 vurdert bergvarmepumpe, men dette ble betydelig 

dyrere. 

 

Det er foretatt en lønnsomhetsberegning av alternativene og denne følger vedlagt. Ut fra 

denne er det beregnet følgende inntjeningstid for de ulike alternativene: 

 

Sjøvannsvekslere:  11-12 år 

Kollektoranlegg::   ca. 13 år. 

 

Vi må nå ta en avgjørelse på hvilke alternativ som velges, da et nytt anlegg må være fullført 

innen vintersesongen 2020/2021. Det er svært kostbart å drive det anlegget vi har i dag med 

kun elektrokjel. 

 

De enkelte alternativene har både positive og negative sider og dette kan opplistes som følger: 

 Kollektoranlegg 

Her vil kollektorene som er plassert i sjøen kunne bli ødelagt ved ytre påkjenninger 

som ankring, gnag og andre forhold som gjør at det går hull på kollektorrørene. Dette 

vil medføre at hele kollektoren må tas opp og skiftes. Systemet er imidlertid svært 



driftssikkerhet, da det er et lukket system og hvor sjøvann ikke kommer i direkte 

kontakt med varmeveksler.   

 

 Sjøvannsvekslere 

Ved et slikt anlegg legges det inntaksledning for sjøvann som så pumpes direkte inn på 

sjøvannsvekslere. Dette medfører selvsagt større fare for korrosjon, samt at det er fare 

for at inntaket gror igjen av skjell m.v. De som har levert tilbud har imidlertid 

løsninger for dette og mener at man vil ha kontroll på inntaket. 

 

 Luft/vann – varmepumper 

Dette gjelder utskifting av de pumper som i dag eksisterer på taket av skolen og som 

er ute av drift. Vi har hatt store korrosjonsskader på dette anlegget, samt en god del 

andre driftsproblemer helt fra oppstarten. Pumpene er i dag ikke brukbar pga. store 

korrosjonsskader. 

Dersom man går til utskifting bør det her monteres flere pumper som en sikkerhet, slik 

at man får nærmest full effekt selv om en pumpe faller ut og må repareres.  

Vi har fått klage fra naboer om støy fra dette anlegget, da særlig i slutten av 

driftsperioden. Dette må selvsagt hensynstas dersom man går for en slik løsning.  

Med dette anlegget så er hele røropplegget intakt og kan benyttes, men dersom vi skal 

ha flere pumper så kan det påregnes forsterkning av takkonstruksjonen og dette er 

ikke medtatt i kostnadsestimatet. Videre må det sikres at anlegget gis en 

rustbeskyttende maling/coating som gjør at anlegget ikke ruster slik vi har opplevd 

med eksisterende anlegg. 

 

Ut fra det ovenstående mener rådmannen at det mest driftsikre alternativet er et 

sjøvannsanlegg med 2 varmepumper og kollektoranlegg. Anlegget monteres i eksisterende 

naust som eies av kommunen. Det er mulig at det her må gjøres noen bygningstekniske 

tilpasninger, bl.a. for å sikre at gulvet ikke blir oversvømt ved høyvann. Det er derfor i forslag 

til finansiering tillagt kr. 300.000 ekskl. mva. for dette, samt at vi har fått et overslag fra 

Tensio når det gjelder anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasiteten. Denne kostnaden er 

angitt til kr. 200.000,-.  

 

Det må tas en snarlig avgjørelse på hvilke alternativ som velges og det må tilleggsbevilges 

midler utover de midler som allerede er avsatt til formålet. 

 

Følgende kostnader og finansiering kan settes opp ut fra de tilbud som er mottatt: 

 

Budsjett for komplett kollektoranlegg m/2 varmepumper  : kr. 11.500.000,- 

Tillegg for bygningsmessige tilpasninger i naust   : kr.      300.000,-  

Anleggsbidrag for utvidelse av trafokapasitet   : kr.      200.000,-.  

Sum         : kr. 12.000.000,- 

25% mva        : kr.   3.000.000,- 

TOTALT        : kr. 15.000.000,-   

 

Finansiering: 

 



Med bakgrunn i kommunens handlingsregel om låneopptak og det preserende behov for at 

dette tiltaket iverksettes snarlig, foreslår Kommunedirektøren at det omdisponeres midler fra 

prosjekt 551445 «Nytt renseanlegg for avløp for Sistranda og Hamarvik» med kr. 6,5 mill 

eksl. mva for å fullfinansiere kapitalbehovet i dette prosjektet.  Omdisponering av ovennevnte 

midler tas inn som nytt tiltak i investeringsbudsjett 2021. 

 

 

Tidligere finansiert(låneopptak)  : kr.    4.500.000,- 

Tilskudd fra ENOVA    : kr.    1.000.000,- 

Omdisponering av midler   : kr.    6.500.000,- 

Momskompensasjon    : kr.    3.000.000,- 

Totalt      : kr. 15.000.000,- 

 

 

 

 



















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/2309    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MARIN FORSØPLING - BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune vedtar å benytte midler fra havbruksfondet ihht strategier 

som opplistet i punk 1-5. Formannskapet ber om at det utarbeides en handlingsplan for 

håndtering av marin forsøpling. 

 

1. Strandrydding 

1.1 Støtte/deltakelse av prosjektet profesjonell rydding av ytre kyst 

1.2 Etablere stimuleringsmidler for frivilligheten for strandrydding 

1.3 Delta i utarbeidelse av regional strategi for plast  

 

2. VA - spredt avløp 

Tilskuddsordning 

 

3. Grønt flagg 

Miljøopplæring til Frøya kommunes barn og unge via barnehage og 

skole/oppvekstsenter fortsetter og styrkes. Marin forsøpling og plast som tema 

 

4. Miljøuke med foredrag og aktiviteter  

Holdningsskapende arbeid mot barn og unge, ansatte i Frøya kommune og 

innbyggere. Miljøuka arrangeres i samarbeid mellom Frøya kommune, frivilligheten og 

næringsliv. 

 

5. Informasjon til innbyggere 

 

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av:  

 virksomhet forvaltning – miljøkonsulent og VA ingeniør 

 kommunalt servicekontor – kommunikasjon 

 virksomhet drift – avfall/renovasjon 

 oppvekst 

 kultur/frivilligsentralen 

 

Prosjektgruppas arbeid begynner høsten 2020, med oppstart av prosjektene i 2021. 

 

Vedlegg: 

Marin forsøpling – Frøya kommunes tiltaksplan for 2018-2022 vedtatt FSK 21.11.2017 

 



Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

Saksopplysninger:   

Kommunestyret behandlet den 23.05.2019 (sak 62/19) Kriterier for bruk av midlene fra 

havbruksfondet, hvor det blant annet ble vedtatt: 3. Kommunestyret setter av 1 000 000 kr i 

året i planperioden til bekjempelse av marin forsøpling, tilsammen kr 4 000 000. Rådmann 

får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives nærmere hvordan dette kan gjøres. 

 

Formannskapet vedtok 21.11.2017 strategier og handlingsplan for håndtering av marin 

forsøpling (Vedlegg 1). Store deler av denne planens strategier og handlingsplan er oppfyllt. 

Bruk av havbruksfondets midler vurderes til å bli en rullering og utvikling av denne 

eksisterende planen samt deltakelse i pågående kommunale og fylkeskommunale prosjekter på 

området marin forsøpling og plast. 

 

Prosjektorganisering 

Referansegruppe: Formannskapet 

 

Arbeidsgruppe: 

-virksomhet forvaltning - miljøkonsulent og VA ingeniør 

-kommunalt servisekontor - kommunikasjon 

-virksomhet drift - avfall 

-oppvekst 

-kultur/frivilligsentralen 

 

Tidslinje  

Arbeidsgruppa konstitueres høsten 2020, og utarbeider retningslinjer klart til oppstart i 2021. 

Midler benyttes 2021-2024. 

 

Vurdering: 

Ifølge WWF havner ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet hvert år på verdensbasis. Marin 

forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter og føres med havstrømmene på tvers 

av landegrensene. Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget av problemet 

er økende.  

 

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen og utsetter fugler og annet dyreliv 

for konstant fare. Plast utgjør omkring 75-90 % av all marin forsøpling, og er det materialet 

som er mest problematisk fordi det har en lang nedbrytningstid, opptil flere hundre år. Pga 

havstrømmene er Frøya en av de plassene i Norge som blir hardest rammet.  

Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesielt gamle liner og garnrester. Skadene 

begrenser seg ikke bare til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene på Frøya har satt 

seg fast i garnrester og tauvverk og er funnet dødt eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler 

spiser på isopor og bygger reder av plast.  

Det har det blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast er plastbiter på mindre enn 

5mm. Plast nedbrytes i liten grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over tid til 

mikroplast. I tillegg tilføres havet mikroplast direkte fra produkter som inneholder mikroplast 

(hudpleieprodukter, tannpasta etc).  

 



Spøkelsesfiske er et annet stort problem innen marin forsøpling. Dette er betegnelsen på 

fiskeutstyr som er gått tapt. En alvorlig konsekvens av spøkelsesfiske er at garn, teiner o.l. 

fortsetter å fange fisk uten å bli tømt. Fisken dør og råtner bort, men garnet slutter ikke å 

fange fisk.  
 
  

Pågående arbeid som innbefatter/påvirker marin forsøpling i Frøya: 

1. Regional strategi for plast 

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen har lagt føringer for arbeidet, og det er tenkt at 

strategien også skal inneholde en handlingsplan med konkrete tiltak for blant annet 

kommunene; 

 

 Må inneholde konkrete tiltak som kommuner og andre kan gjøre 

 Må ta for seg all herreløs plast, ikke bare i havet 

 Også viktig med interne forhold i kommunene, virksomheten er forbilde for andre 

 Viktige områder: Holdningsendring, plast i vann, plast i naturen og langs vassdrag, 

kommunene som virksomhet og ha en grønn innkjøpspolitikk, artikler man må unngå å 

kjøpe 

 

Aktuelle områder og tema for handlingsplanen: 

 Holdningsskapende arbeid for å begrense plastforurensning, og spesielt inn mot 

skolene 

 Hvordan mobilisere Orkdalsregionens innbyggere til innsamling av plast og til å ha 

bevisste holdninger til plastforurensning 

 Hvordan koordinere og samordne pågående tiltak og arbeid innen plastforurensning i 

Orkdalsregionen 

 Forankre arbeidet innen plastforurensning blant lokale og sentrale beslutningstakere 

 

Miljøkonsulenten deltar i arbeidsgruppen. 

 

2. Profesjonell rydding av ytre kyst 

Fylkesmannen i Trøndelag (Sammen med handelens Miljøfond «plastposefondet» og 

andre næringsorganisasjoner) etablering av flerårig prosjekt for profesjonell rydding av 

ytre kyst. Miljøkonsulenten er kommunens representant i arbeidet. 

 

3. Klima og miljøplan 

Frøya kommune planlegger oppstart av rullering av klima- og miljøplan/klima og 

energiplan. Denne planen vil sannsynligvis også omhandle kommunale innkjøp, 

forbruk, avfallshåndtering – som indirekte påvirker marin forsøpling 

 

4. Regional strategi for klimaomstilling omhandler plast (høringsfrist 30.04.2020):  

 Sette miljøkrav i offentlige innkjøp for å redusere plastfotavtrykk 

 Innføre kildesortering som omfatter plast i hele fylket 

 Utvikle gode emballasjeløsninger for å hindre matsvinn 

 Utnytte potensialet i treforedlingsindustrien i Trøndelag for produksjon av 

råstoff til plastproduksjon 

 Videreutvikle verdikjeder for gjenvinningsindustrien 

 

 



Bruk av midler til marin forsøpling fra havbruksfondet: 
 

1 Strandrydding 

 Tiltak Beskrivelse Når Kostnad Ansvar 

1.1 Profesjonell rydding av ytre kyst Deltakelse i prosjektet Årlig 200 000  

1.2 Stimuleringsmidler til 

frivilligheten for strandrydding 

Organisere 

stimuleringsmidler til 

frivilligheten 

Årlig 150 000  

1.3 Deltakele i lokale 

ryddeaksjoner/Strandryddedagen 

Dele ut plastsekker fra 

renovasjonsselskap, 

tilrettelegge for 

innhenting av avfall. 

Informasjon 

HMS ved strandrydding 

 

Årlig  Kommunalt 

servicekontor 

1.4 Regional strategi for plast Deltakelse i utarbeidelse, 

deretter gjennomføring av 

strategien 

Planperiode  Forvaltning 

1.5 Oppfølging av 

forsøplingssaker/forurensingsloven 

bålbrenning 

-ulovlige 

avfallsplasser/ansamlinger 

av løsøregjenstande 

Kontinuerlig  Forvaltning 

1.6 Sommerjobb for ungdom Frøya kommunes 

sommerjobb – 

strandrydding 

Juni-august 100 000  

2 Spredt avløp 

2.1 Tilskuddsordning   250 000  

3 Holdningsskapende arbeid 

3.1 Miljøuka Holdningsskapende arbeid 

mot barn og unge, ansatte 

i Frøya kommune og 

innbyggere. Miljøuka 

arrangeres i samarbeid 

med Frøya kommune, 

frivilligheten og 

næringsliv. 

Årlig 150 000 Forvaltning 

3.2 Grønt flagg Miljøopplæring til Frøya 

kommunes barn og unge 

via barnehage og 

skole/oppvekstsenter. 

Marin forsøpling og plast 

som tema 

Kontinuerlig 100 000 Oppvekst 

3.4 Informasjon Holdningsskapende 

arbeid om marin 

forsøpling og 

panting/resirkulering 

ved bruk av kommunes 

hjemmesider/facebook:  

-forby gassballonger 

17. mai  

-redusere forsøpling fra 

fyrverkeri, og 

informasjon om 

kildesortering av 

gavepapir  

-hva som er tillatt å 

brenne på st.hansbål  
 

Kontinuerlig, 

med 

sesongvise 

kampanjer 

50 000 Kommunalt 

servicekontor 



 

Stimuleringsmidler til frivilligheten for strandrydding 

Skoler og barnehager har tradisjon for å rydde i fjæra. Næringslivet har over lengre tid vært 

sponsorer for frivilligheten som ønsker å jobbe dugnad for å gi inntekt til organisasjonen sin. 

Mange frivillige lag har ryddet marin forsøpling på Frøya.  

 

Frøya kommune etablerer fond som frivilligheten kan søke på. Arbeidsgruppa må utarbeide 

retningslinjer for dette. 

 

Deltakelse i lokale ryddeaksjoner/Strandryddedagen 

Kommunen samarbeider med Hold Norge Rent og har distribuert sekker, og koordinert 

henting av avfall sammen med lokale renovasjonsselskap.  

Strandryddedagen anbefales videreført.  

 

Det flere ulike søknadsordninger på midler for håndtering av marin forsøpling gjennom blant 

annet Miljødirektoratet og Hold Norge Rent hvor private og offentlige aktører kan søke på. 

Kommune arbeider kontinuerlig for å gjøre disse ordningene kjent.  

 

Sommerjobb for ungdom 

Sommerjobb for ungdom har blitt gjennomført ved at skoleungdom har være med Mausund 

Feltstasjon. Det har vært problemstillinger og utfordringer med dette, blant annet at det har 

vært for kort tid pr ungdom. 

 

Spredt avløp 

Saneringsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse følger oppsatt framdriftsplan i 

forhold til gjennomføring av tiltaket innen 2033. Planen sikrer effektiv håndtering av 

avløpsvann fra spredt bebyggelse, samt et godt miljø i resipientene. 

 

Prosjektet med opprydding i mindre avløpsanlegg vil berøre veldig mange anleggseiere i 

kommunen og gir økonomiske utfordringer for både kommunen og berørte anleggseiere. For 

enkelte abonnenter med svak økonomi kan kostnadene med oppgradering/tilknytning bli 

uhåndterlige. Kommunen har imidlertid ikke anledning til å frita noen fra pålegg med 

bakgrunn i den økonomiske situasjonen, men kommunen kan for å hjelpe disse opprette 

støtteordninger som dekker en del av kostnaden i forhold til utbedring og/eller tilknytning av 

avløpsanlegget. Gjennomføring av saneringsplan kan medføre betydelige kostnader for 

innbyggerne i kommunen.  

 

Saneringsarbeidet er krevende og det er viktig for kommunen å etablere støtteordninger for å 

sikre gjennomføring og fremdrift i arbeidet. 

 

Grønt flagg  

Frøya kommune har innført Grønt flagg i alle skoler og barnehager (vedtatt HFD 19.09.17). 

Grønt Flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, 

videregående skoler og folkehøgskoler. Grønt Flagg er et pedagogisk virkemiddel knyttet opp 

mot lærerplan for skoler og rammeplan for barnehager. Enhetene jobber med forskjellige tema 

og tiltak knyttet opp mot miljø, dette gir en økt fokus på miljøarbeidet på enheten og 

involvering av både ledelse, ansatte, elever og foreldre. Eksempler på hva man kan jobbe med 

innenfor Grønt Flagg er avfallssortering, energisparing, kosthold, fysisk aktivitet, lokal 



kulturarv osv. Sertifiserte skoler og barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et 

miljøsertifikat til å henge på veggen.  

 

Det må arbeides for at flere barnehager/skoler/oppvekstsenter sertifiserer seg. Ansatte må få 

muligheten til å delta på kurs for å tilegne seg ny kunnskap og få inspirasjon fra nettverket til 

å skape miljøentusiasme. 

 

Miljøuka 

Frøya kommune har i 2018 og 2019 arrangert Miljøuka hvor det er fokus på marin forsøpling. 

Det har blitt gjennomført foredrag, strandryddinger, utstillinger, besøk av kystvakta, stands på 

Stjernesenteret, kurs om kompostering, filmkonkurranse og aktivitetsdag. Miljøuka er 

gjennomført i sterkt samarbeid mellom blant andre kommunen, Mausund feltstasjon, Frøya 

sportsdykkerklubb, Hamos, næringslivet, Kystmuseet, Miljøagentene, Barnas turlag, 

kunnskapsmiljøer og Hitra kommune.  

 

Informasjon  

Kommunen kan ta en mer aktiv rolle i forbindelse med informasjon og å spre kunnskap om 

marin forsøpling til sine innbyggere. Dette kan gjøres ved å bruke kommunens internettside og 

facebookside, samt samarbeid med lokale renovasjonsselskaper.  

 

Mye av marin forsøpling kommer fra landbasert aktivitet. På Frøya blåser det mye, så avfall 

blir fort tatt av vinden og havner på sjøen. Å hindre dette er en del av tiltakene mot marin 

forsøpling. Dette kan være byggebransje, landbruksplast, private forbrukere osv. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 sier: Frøya har et rent hav som grunnlag for 

trygg matproduksjon.  

 Fokus på opprydding av søppel, både på land, i strandsonen og på sjøen. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Etter at arbeidsgruppa er etablert, vil denne utarbeide retningslinjer for videre arbeid, samt 

lage et mere detaljert budsjett.  

 

Arbeidsgruppa vil forholde seg til total avsetning på kr 4 000 000,-  

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: K23  
Arkivsaksnr.: 17/2043    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 
MARIN FORSØPLING  
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet i Frøya kommune vedtar følgende strategier og handlingsplan for håndtering av 
marin forsøpling: 
 

1. Holdningsskapende arbeid rettet mot barn og unge 
2. Miljøuke med foredrag og aktiviteter 
3. Strandryddedagen fortsetter og utvides 
4. Holdningssakapende arbeid mot husholdninger og næringsliv 

 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
  

 Meld.St.45 2016-2017 Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi 

 Miljødriektoratet 2014: Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014 

 SALT 2015: Marin forsøpling - Kunnskap, tiltak og behov 

 OSPAR Comission 2014: Marine Litter Regional Action Plan 

 Miljødirektoratet sine punkter for marin forsøpling 
 
Marin forsøpling 

Ifølge Verdens naturfond (WWF) havner ca. 6.4 millioner tonn søppel i havet hvert år på 

verdensbasis. Det blir anslått at 15% av det marine avfallet ligger på strender og langs kysten, mens 

15% flyter, enten på eller under vannoverflaten. De resterende 70 % av det marine avfallet ligger på 

havbunnen (tall fra OSPAR 2009).  

Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter og føres med havstrømmene på 

tvers av landegrensene. Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget av problemet 

er økende.  

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen, og utsetter fugler og annet dyreliv for 

konstant fare. Plast er det materialet som er mest problematisk pga en lang nedbrytningstid (opptil 

flere hundre år). Plast utgjør omtrent 75-90 % av all marin forsøpling. Pga havstrømmene er Frøya 

en av de plassene i Norge som blir hardest rammet. 



Sjøfugl og dyr 

Sjøfugl og dyr spiser fragmenter av avfall som forveksles med mat. Resultatet kan være umiddelbar 
kvelningsdød, eller at dyret har søppel i magen så lenge den lever. Det kan føre til 
fordøyelsesplager, forgiftning og/eller forstoppelse. Selv om avfallet passerer helt ned i 
magesekken, vil det der kunne ta opp plass og hindre fordøyelsen – med sultedøden som et mulig 
utfall. Gjenstandene kan også gi sår og blødninger i fordøyelsessystemet. I Froan ser vi at sjøfugler 
spiser på isopor og bygger reder av plast. 
 
Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesiellt gamle liner og garnrester. Skadene 
begrenser seg ikke bare til dyr som lever i havet. Villlsau som beiter på øyene på Frøya har satt seg 
fast i garnrester og tauvverk og er funnet dødt eller skadet. 
 
Giftstoffer 
Marin forsøpling kan forårsake forgiftninger, enten ved at gjenstanden i seg selv er giftig eller ved at 
den har trukket til seg gifter fra omgivelsene. Forgiftningen kan være akutt, eller kjemikalier kan 
frigis over tid etter hvert som gjenstanden brytes ned. 
Det er stor interesse for i hvor stor grad giftstoffene følger næringskjeden, dermed at påvirkningen 
fra den marine forsøplingen kan skade organismer som ikke selv har spist avfallet – også 
mennesker. Et godt eksempel på bekymringen rundt dette er funn av mye plast i sjøkreps.  
 
Mikroplast 
I det siste har det blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast er plastbiter på mindre enn 

5mm. Plast nedbrytes i liten grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over tid til 

mikroplast. I tillegg tilføres havmiljøet mikroplast direkte, fra blant annet flere typer av 

hudpleieprodukter, tannpasta og andre produkter som bruker små plastfragmenter. Mikroplast 

tilføres også fra vaskemaskiner, som slipper ut fiber fra fleece og andre plastmaterialer som brukes i 

klær sammen med avløpsvannet. 

Mikroplast kan i størrelse, farge og form tidvis ligne på byttedyr som dyreplankton og forskjellige 
typer småpredatorer i havet livnærer seg av. Resultatet er aktivt eller passivt opptak av mikroplast 
hos et stort antall arter. Dette er godt dokumentert i nyere forskning. Det finnes også noen 
undersøkelser som viser at mikroplast kan overføres til dyr lengre oppe i næringskjeden. Det er 
bekymring for at de minste plastpartiklene, mikro- og nanoplast kan trenge gjennom 
cellemembraner.  
 
Kjemikalier og miljøgifter 
Plastmateriale inneholder mange kjemiske stoffer som kan trenge inn i celler og påvirke marine 
organismer. Under produksjon blir plast ofte tilsatt ulike stoffer for å endre plastens egenskaper. 
Slike tilsetningsstoffer kan i tillegg til å forlenge plastens levetid, også lekke ut i det marine miljøet. 
 
 

 

Spredning av uønskede arter 

Plast trekker til seg miljøgifter og kan fungere som transportmiddel og spredningsvei forfremmede 

arter. Det kan være fremmede organismer i form av nye arter vi ikke ønsker, slik som bakerier og 

virus som er årsak til sykdom. 



Spøkelsesfiske 

Spøkelsesfiske er et annet stort problem innen marin forsøpling. Dette er betegnelsen på fiskeutstyr 

som er gått tapt. En alvorlig konsekvens av spøkelsesfiske er at garn, teiner o.l. fortsetter å fange 

fisk uten å bli tømt. Fisken dør og råtner bort, men garnet slutter ikke å fange fisk.  

Marin forsøpling i Frøya kommune 

Kommunen er forurensingsmyndighet med hjemmel i forurensingsloven. Marin forsøpling er 

eierløst og er derfor vanskelig å håndtere etter forurensingsloven. 

Kommunen har gode mottaksordninger for avfall, spesielt med det nybygde anlegget til HAMOS på 

Nabeita. Det har blitt bedre med mobile gjenbrukstorg i øyrekka, og conteinere er tilgjengelig i 

Froan. Det oppleves fremdeles at det brennes avfall i fjæra, både privat avfall og næringsavfall. 

Sørburøy og Gjæsingen mangeler avfallshåndtering for husholdningsavfall.  

St.Hansbålene opplever vi at inneholder mindre avfall. Her har det lykkes ved å gå ut med 

informasjon om hva som er tillatt å brenne. Kommunen er engasjert i strandryddedagen, som eies 

av Hold Norge Rent. Skoler, barnhager og ansatte på Herredshuset har deltatt, og tekniske etat har 

gjenomført organiseringen. Servicesenteret har delt ut sekker.   

Næringsliv/Frivillighet 

Næringslivet har over lengre tid vært sponsorer for frivilligheten som ønsker å jobbe dugnad for å gi 

inntekt til organisasjonen sin. Mange frivillige lag har ryddet avfall på Frøya, for eksempel 

Grendalagene, Turlaget, Naturvernforbundet og Frøya sportsdykkerklubb (ikke uttømmende). 

Mausund feltstasjon/Eider AS begynte i sommer på en stor opprydding av plast og annet marint 
avfall, et prosjekt som er finansiert av Miljødirektoratet. Hovedfokus på oppryddingen er sårbare 
områder, med fokus på Froan Naturreservat. Ved midten av oktober er det innsamlet 220 m³ avfall. 
Mausund Feltstasjon arbeider aktivt for å finne mere efektive metoder å hente ut avfallet på. Det er 
behov for betydelig forskning og kartlegging av mikroplastproblematikken. Mausund Feltstasjon 
bidrar aktivt i dette arbeidet med bl.a prøvetakning og analyse av fisk, pattedyr og sjøfugl (Eider AS 
hjemmeside). Kommunens ansatte og skoleelever er invitert til å delta på opprydding av marint 
avfall. 
 
Mausund feltstasjon er tildelt kr 200 000,- fra fond øyrekken i 2017. 

Mino skjærgårdsservice AS har som formål på sikt å gi et bidrag til arbeidet som gjøres med å få en 
renere skjærgård. Ved fysisk å plukke søppel, kildesortere det og transportere det til godkjente 
mottak. Denne delen av virksomheten vil bli drevet av en «Non profitt» Stiftelse. Visjonen er å bli en 
betydelig aktør på dette med håndtering av marin forsøpling. Dette ønsker de å gjøre i samarbeide 
med det offentlige, frivillige organisasjoner og lag og private bedrifter (Mino skjærgårdsservice 
hjemmesider). 

 

Kommunale strategier for marin forsøpling:  

Det ble gjennomført en kort Work-shop i formannskapet i Frøya kommune den 22.03.2017 for å 

kunne komme med tilbakemeldinger om hva som Frøya kommuen skal bidra med i forhold til marin 



forsøpling. Signalene var tydelig på at tiltakene ikke skulle utgjøre store kostnader for Frøya 

kommune, og at strandrydding fortsatt skal gjennomføres av frivilligheten uten å være lønnet 

arbeid. 

Bestillingen er: 

- Holdningsskapende arbeid 

- Strandryddedag 

- Miljøuke 

Det er gjennomført møter med lederforum, forum oppvekst og rektorer. 

Frøya kommunes tiltaksplan for 2018-2022: 

-en handlingsplan for hvordan Frøya kommune og Frøya kommunes innbyggere kan redusere 

mengden marin forsøpling og hvordan vi kan bidra med å rydde opp i eksisterende marin 

forsøpling som strander i Frøya kommune. 

Kostnadene i tiltaksplanen er ikke bindende, kun veiledende. 

1  Holdningsskapende tiltak: 

 Tiltak Beskrivelse Når Kostna
d 

Ansvar 

1.1 Arbeidsgruppe Det etableres en arbeidsgruppe for å 
gjennomføre tiltak i planenmed OSK, 
oppvekst og teknisk 

   

1.2 Grønt flagg Skoler og barnehager innfører Grønt 
flagg, og har marint avfall som tema. 
Nettverkssamlinger for grønt flagg 
enheter gjennomføres 1-2 g årlig. 
Oppstartsmøte Grønt flagg  

2018 
 
 
 
Mars 2018 

18500 
 
 
 
20000 

Oppvekst 
 
Oppvekst 
 
Oppvekst/teknisk 

1.3 Kildesortering i 
kommunens 
enheter 

Plast kildesorteres. Innkjøp av 
stativer. 

 16000 + 
25 pr 
sekk 

Teknisk 

1.4 Informasjon Holdningsskapende arbeid om marin 
forsøpling og panting/resirkulering 
ved bruk av kommunes 
hjemmesider/facebook: 
- redusere gassballonger 17. mai 
- redusere forsøpling fra fyrverkeri, 
og informasjon om kildesortering av 
gavepapir 
-Sikkerhet ved strandrydding 
 
Informasjonsskilt ved 
avfallsdunker/containere om søppel 
 
Informasjon om hva som er tillatt å 
brenne på st.Hansbål 
 

 
 
 
 
17. mai 
Jul/nyttår 
 
 
Sommer 
 
 
 
Før 
St.Hans/jun
i 

 Servicesenteret 
Teknisk 



1.5 Miljøuke -foredragsholdere/seminar 
-strandrydding 
-div aktiviteter sett i sammenheng 
med Grønt Flagg 

Mai/Juni 50000 
20000 
20000 

Samarbeid  
mellom: 
Kommune/ 
Skoler/ 
Barnehager. 
Frivilligheten 
Næringsliv 
Kystmuseet 

  

2 Opprydding av eksisterende flytavfall i fjæra: 

 Tiltak Beskrivelse Når Kostna
d 

Ansvar 

2.1 Strandrydde-
dagen 

-skoler, barnehager, ansatte deltar i 
aksjonen Strandryddedagen, i regi av 
Hold Norge Rent 
- Strandrydding skjer i samarbeid 
med Mausund Feltstasjon 
- Frøya kommune blir medlem av 
Hold Norge rent 
-næringslivet oppfordres til å delta 

Årlig 
 

20000 
 
 
10000 
 
 

Oppvekst/ 
Rådmann 
 
 
 
Teknisk 

2.2 Oppfølging av 
forsøplingssaker 

-bålbrenning 
-ulovlige avfallsplasser/ansamlinger 
av løsøregjenstander 

Kontinuerli
g 

 Teknisk 

2.3 Sommerjobb Frøya kommunes sommerjobb – 
strandrydding 

Juni-august 100 000  

2.4 Tilskudd -gjøre tilskuddsordninger kjent og   
bistå med å søke midler, annonseres 
på kommunens hjemmesider og evt 
lokalaviser. 
-kommunene søke midler som er 
tilgjengelige 

Kontinuerli
g/tilpasset 
søknadsfrist
er 

 Teknisk 

2.4 Treparts-
samarbeid 

Pådriver til å etablere et 
trepartssamarbeid mellom næring, 
kommune og frivilligheten  

Kontinuerli
g 

 Teknisk 

  

3 Tiltak for å forhindre at avfall havner i sjøen (noe utvidet) 

 Tiltak Beskrivelse Når Kostna
d 

Ansvar 

3.1 Mottaksordning 
for kasserte 
fritidsbåter 

HAMOS har levert søknad. 
Det er nå 1000 kr i pant 

2018  Renovasjons- 
selskap 

3.2 Avfallsplaner i 
havner 

For å unngå at avfall kastes over 
bord, og bidrar til marin forsøpling, 
er det viktig at det finnes et 
mottakstilbud i havnene.  
Kommunene har plikt til å lage 
avfallsplaner for småbåthavnene i 
sin kommune. I tillegg skal større 
havneeiere ha en plan for egen 
havn.  

2018  Teknisk 

3.3 Plan- og Avfallsplan etter pbl blir fulgt opp Kontinuerli  Teknisk 



bygningsloven -sikring av løsøregjenstander g Byggebransje 

  

4 Tiltak som det arbeides med nasjonalt/internasjonalt 

 Tiltak Beskrivelse Når Kostna
d 

Ansvar 

4.1 Fishing for litter Mottakshavn for marin forsøpling Uvisst  Miljødirektoratet 

4.2 Strategi for bruk 
av bot, HVIS dette 
blir vedtatt. 

Gjennomføre. 
Lage strategi+saksbehandlingsrutine. 
Forankres politisk 

Uvisst  Teknisk 

 

Frøya kommune har mottatt kr 80 000,- i tilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune fra de 

ekstraordinære tilskuddsmidlene til tiltak mot marin forsøpling av friluftsområder. Midlene kan 

benyttes til gjennomføring av miljøarbeid i skolen, bla annet strandrydding og miljøuke. 

Holdnigsskapende arbeid: 

Grønt flagg 

Frøya kommune innfører Grønt flagg i alle skoler og barnehager (vedtatt HFD 19.09.17).  Grønt Flagg 

er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående 

skoler og folkehøgskoler. Grønt Flagg er et pedagogisk virkemiddel knyttet opp mot lærerplan for 

skoler og rammeplan for barnehager. Enhetene jobber med forskjellige tema og tiltak knyttet opp 

mot miljø, dette gir en økt fokus på miljøarbeidet på enheten og involvering av både ledelse, 

ansatte, elever og foreldre. Eksempler på hva man kan jobbe med innenfor Grønt Flagg er 

avfallssortering, energisparing, kosthold, fysisk aktivitet, lokal kulturarv osv. Sertifiserte skoler og 

barnehager får rett til å heise det grønne flagget og får et miljøsertifikat til å henge på veggen.  

Enhetene i Frøya kommune skal som første tema velge marin forsøpling. Det planlegges et 

oppstartsseminar i mars, med deltakelse fra Grønt flagg/FEE sentralt og Grønn Barneby i 

Trondheim. 

Informasjon 

Kommunen kan ta en mer aktiv rolle i forbindelse med informasjon og å spre kunnskap om marin 

forsøpling til sine innbyggere. Dette kan gjøres ved å bruke kommunens internettside og 

facebookside, samt samarbeid med lokale renovasjonsselskaper. 

Miljøuke 

Frøya kommune organiserer en miljøuke (en dag, noen dager) hvor det er fokus på marin forsøpling. 

Dette kan være foredrag/konferansedag, gjennomføring av strandrydding, samarbeid med 

frivilligheten, næringslivet, skoler/barnehager, kystmuseet, kunnskapsmiljøer, Hitra kommune osv. 

Opprydding av marin forsøpling: 

Skoler og barnehager har tradisjon for å rydde i fjæra. I 2017 deltok også ansatte på Herredshuset 

på strandryddedag. Kommunen samarbeider med Hold Norge Rent og har distribuert sekker, og 

koordinert henting av avfall sammen med lokale renovasjonsselskap.  



Strandryddedagen anbefales å videreutvikles. Kommunen kan tilrettelegge med transport og tid. 

Mausund feltstasjon/Eider AS kan benyttes til dette. Hold Norge Rent annonserer nå også 

kampanjen Hold høsten ren i tillegg til strandryddedagen på våren. Det er flere ulike 

søknadsordninger på midler for håndtering av marin forsøpling gjennom blant annet 

Miljødirektoratet og Hold Norge Rent hvor private og offentlige aktører kan søke på. Kommune 

arbeider kontinuerlig for å gjøre disse ordningene kjent. 

Det har kommet på plass en panteordning for kasserte fritidsbåter. HAMOS har søknad inne for å bli 

mottaksanlegg. 

Det arbeides for å få på plass avfallsplaner i alle havnene i kommunen, slik at det er bedre 

mottaksordninger for avfall i alle havner, uansett størrelse. 

Mye av marin forsøpling kommer fra landbasert aktivitet. På Frøya blåser det mye, så avfall blir fort 

tatt av vinden og havner på sjøen. Å hindre dette er en del av tiltakene mot marin forøpling. Dette 

kan være byggebransje, landbruksplast, private forbrukere osv. 

Nasjonalt og internasjonalt 

Nasjonalt og internasjonalt arbeides det for å bedre lovverk og få på plass avtaler omkring marint 

forsøpling. Miljødirektoratet har nylig kommet med følgende tiltak mot marin forsøpling:  

1. Produsentansvarsordning for fiskeri- og oppdrettsnæringen: utrede og innføre en ordning der 

produsenter og importører av utstyr som brukes i fiskeri- og oppdrettsnæringen får et ansvar for 

produktene gjennom hele livsløpet, også når de har blitt avfall. Det vil eksempelvis si at selgere av 

fiskegarn plikter å ta imot garnet når det kasseres. 

2. Gratis levering av marint avfall for fiskere: Miljødirektoratet foreslår å utrede muligheten for at 

fiskere og andre kan levere marint avfall i havn uten merkostnad. 

3. Utvidet produsentansvaret for emballasje: Produsenter og importører får medansvar for å 

finansiere opprydding av forsøpling av emballasje og hindre at det oppstår. 

4. Videreføre tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling. 

5. Styrke samarbeidet mellom Miljødirektoratet og andre myndigheter på marin forsøpling.  

6. La kommunene vedta bot i forsøplingssaker: Miljødirektoratet har foreslått en endring av 

forurensningsloven som gjør det mulig å ilegge overtredelsesgebyr. 

7. Styrke forskning og overvåking på marin forsøpling for få bedre kunnskap om kilder, omfang og 

effekter av marin forsøpling og for å finne gode løsninger. 

I Mld.ST. 45 (2016-2017) tilrår Klima- og miljødepartementet en hel rekke tiltak på området marin 

forsøpling.  

Kommunen er forurensingsmyndighet og skal føre tilsyn med forurensingssaker. I forslag fra 

Miljødirektoratet skal kommunen få en større myndighet etter forurensingloven, men mulighet til 

bøtelegging. Marint avfall er de i de fleste sammenhenger eierløst, og det er veldig vanskelig å 

benytte forurensingsloven i denne sammenheng. Imidlertid kan søppel fra ulovlige avfallsplasser på 



land til slutt havne i sjøen, slik at det er viktig å følge opp disse sakene. Å forhindre bålbrenning med 

miljøfarlige stoffer er viktig.  

Kommunene kan gjennom sitt ansvar for mottak og behandling av avfall spille en nøkkelrolle i 
arbeidet med å samle inn avfall og hindre at det blir kastet på sjøen, i ulovlige avfallsplasser på land 
eller brent. Det er foreslått en endring av lovverket, som blant annet gir kommunene mulighet til å 
finansiere en del av oppryddingen av marint søppel på visse områder gjennom avfallsgebyr. 
 
Kommunen kan bidra med å redusere avfall ved å være forbilde for eksempel gjenbruk av 
materialer i nybygg, og mindre tiltak som unngå bruk av engangsservise i plast. Dette kan være en 
del av det holdningssakpende arbeidet. 
 
Vurdering: 
Holdningsskapende arbeid er nyttig med tanke på framtiden, men barnehagebarn og skoleungdom 

løser ikke det store miljøproblemet vi står i akkurat nå, og som forskning viser at bare øker. For å få 

bukt med forsøplingen i fjæra, på alle øyer og holmer i Frøya kommune, kreves et mer systematisk 

arbeid med en langt større innsats.  

Kommunen kan være med på å tilrettelegge for at flere bidrar i dette arbeidet, og påvirke 
myndighetene til gi mere bevilgninger til opprydding i marint avfall og forhindre at mer oppstår.  
 
Kommunen har pr i dag ikke stillinger knyttet til strandrydding. Kommunen kan være en pådriver for 
det internasjonalt og nasjonalt lovverk som klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet 
arbeider med. Kommune kan også velge å delta i pågående prosjekter, slik som Mausund 
Feltstasjon/Eider AS og Skjærgårdstjenesten. Kanskje kan kommunens sommerjobber benyttes til 
strandrydding? 
 
Frøya kommune må konsentrere seg om lovpålagte oppgaver, og hva kommunen kan bidra med 
lokalt, innenfor kommunens økonomi. Det kan nok forventes at kommunene får overført mer 
midler til opprydding og mer myndighet på området marin forsøpling i framtiden. 
 
Kommunen er forurensingsmyndighet og har muligheter til oppfølging av forsøplings- og 
forurensingssaker med hjemmel i forurensingsloven. Eierløst avfall som marin forsøpling er derimot 
en stor utfordring. Kommune skal bidra til gode mottaksanlegg og håndtering av avfall.  
 
Det er søkt om støtte til å gjennomføre strategiene til Sør-Trøndelag Fylkeskommune, og vi har 
mottatt kr 80.000,- 
 
Forhold til overordna planverk: 
Kommuneplanens samfunnsdel: Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027: Frøya har et rent hav 

som grunnlag for trygg matproduksjon:  

-ta miljøhensyn på alvor 

-fokus på opprydding av søppel, både på land, i strandsonen og på sjøen. 

Økonomiske konsekvenser: 
Driftsbudsjett 
 



Budsjettpost/kontostreng: 
Debet kontostreng/beløp 
Kredit kontostreng/beløp 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ingrid Kristiansen Arkiv: G00 &40  

Arkivsaksnr.: 20/238    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

ØYA 0 - 24 TVERRFAGLIG SAMARBEID  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. 0-24-satsningen svarer ut politisk bestilling fra 2015 i forhold til forbedring av tverrsektorielt 

samarbeid/samhandling mellom helse og oppvekst. Frøya kommunestyre stiller seg bak 

dette og følger satsningen videre. 

2. 0-24-piloten underlegges ØYA som et delprosjekt sammen med #rollemodell, #ØYA-

grupper(ICDP), #foreldremøteplan og evt. #absolutt. 

3. Prosjektmedarbeiderstilling i en 3-årsperiode i 100% og lønnes fra prosjektmidler fra 0-24. 

4. Prosjektlederstilling videreføres i 20% og legges inn i budsjett jfr. sak 17/2850-12. 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Helhetlig innsats barn og unge innenfor helse og oppvekst 
2. Søknadsskjema om deltakelse i pilot for programfinansiering 
3. Tildelingsbrev - Udir 

 

 

Saksopplysninger:   
Som en del av 0–24-samarbeidet har regjeringen satt i gang et arbeid med en treårig pilot for 
programfinansiering. Programfinansiering innebærer en sammenslåing av statlige tilskudd fra deler 
av nåværende tilskuddsordninger rettet mot barn og unge og deres familier under 
Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Ett mål er å prøve ut om programfinansiering er et effektivt virkemiddel for å gi bedre samordnede 
tjenester til utsatte barn og unge i alderen 0–24 år og familiene deres. Et annet mål er at midlene 
skal bidra til at pilotkommunene kan iverksette tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig 
samarbeid i kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får bedre 
tjenester.  
 
I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39,31 millioner kroner til programfinansiering av 0-24-
samarbeidet.  
 
Tilskuddet er treårig og utbetales årlig til pilotkommunene i perioden 2020–2022.  



 
Kriterier for tildeling  
Kommunen har søkt fylkesmannen om å få delta i pilot for programfinansiering, og fått søknaden 
innvilget. Søknaden var et resultat av arbeidet som er lagt ned i arbeidsgruppen som ble satt ned for 
å svare ut politikernes bestilling ad. tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid helse/oppvekst fra 
2015. 

Søknaden beskrev et ønske om å se på hvilke samhandlingsfora vi ønsker å rendyrke i barnehage og 
skole, teste ut to samhandlingslinjer for tverrfaglig/tverrsektorielt samarbeid for utsatte barn og 
unge, og på bakgrunn av dette utvikle et tjenestekontor som dekker de behov brukeren har og som 
gjør tjenestetilbudet: 

1. Helhetlig for bruker 
2. Enkelt for bruker 
3. Sikkert for bruker 
4. Koordinert 

 
 
Tilskudd  
Basert på tildelinger fra departementene i 0-24-samarbeidet gir Utdanningsdirektoratet følgende 

tilsagn om tilskudd til Frøya kommune for 2020: 

 

Organisering av prosjektet 

Pilot for programfinansiering 0-24 vil integreres i kommunens store folkehelsesatsning ØYA – det 

trengs ei hel øy for å oppdra et barn. Bakgrunnen for dette er å kunne spille på den helheten som 

kreves for å skape gode og trygge lokalsamfunn, trygge og tydelige voksne og robuste barn. Med 

ØYA-prosjektet vil man nå samordne satsningen på barn og unge på flere plan. ØYA-logoen legger til 

rette for billedliggjøring av dette: 

 



Mer om #absolutt 

 Et program som skal tydeliggjøre lokaldemokratiets ansvar for barn og unges læring, 

utvikling, trivsel og tilhørighet 

 KS fremhever i sin langtidsstrategi for 2016-2019 at det krever et helt lokalsamfunn for å gi 

barn en god oppvekst. Å være folkevalgt i kommune og fylkeskommune innebærer et lokalt 

ansvar for at tjenestene rettet mot barn og unge er av tilstrekkelig omfang og av god 

kvalitet. Dette forutsetter dialog og samspill mellom folkevalgte, administrasjon og ulike 

aktører i lokalsamfunnet.  

 

ØYA-prosjektet vil ledes av en prosjektgruppe som består av følgende personer/roller: 

 Arbeidsgruppeleder #rollemodell 

 Arbeidsgruppeleder #ICDP (ØYA-grupper) 

 Arbeidsgruppeleder #foreldremøteplan 

 Arbeidsgruppeleder #0-24 

 Arbeidsgruppeleder #Absolutt 

 Prosjektleder 

 Prosjektmedarbeider 

 Foreldrerepresentant 

Hvert delprosjekt (finger) vil få sin arbeidsgruppe. De som har vært med i ØYA-satsningen så langt, 

vil fordeles i disse gruppene, utfra engasjement og ønske. Dette sikrer kontinuitet i arbeidet og gjør 

at man sikrer at god forankring til prosjektet føres videre.  

For 0-24-piloten ønsker man følgende sammensetning av arbeidsgruppen: 

 Prosjektmedarbeider 

 Forvaltning 

 Barnevern 

 Barneskole 

 Ungdomsskole 

 Helsestasjon 

 Barnehage 

 Rådgiver oppvekst 

 BAM; utetjenesten 

 Foreldrerepresentant 

 NAV 

 DalPro  

 Ungdomsrepresentant 

 

Referansegruppe og styringsgruppe vil være de samme som tidligere i ØYA-prosjektet. 

Prosjektmedarbeider 
Rådmannen har ansatt en prosjektmedarbeider for å drive prosessene i ØYA videre, sammen med 

prosjektleder. Til sammen utgjør dette 120 % ressurs til oppgaven. Prosjektmedarbeideren lønnes 

100% fra prosjektmidler, mens 20% prosjektlederstilling ligger til kommunalt budsjett fra 2020 jfr. 

sak 17/2850-12. 



Rådmannen ser det som viktig at man avsetter en ressurs som er dedikert til dette store 

folkehelseprosjektet i Frøya kommune. Med det sikrer man driv i prosessene og man vil kunne 

forvente en bedre implementering over i ordinær drift etter prosjektperioden.  

Prosjektmedarbeideren vil i hovedsak konsentrere seg om 0-24-piloten, da det er denne som er i 

startfase og krever mest involvering. De øvrige delprosjektene i ØYA; ØYA-grupper, #rollemodell og 

#foreldremøteplan er i godt i gang og krever mindre tilrettelegging per tid. #absolutt er et program 

som KS jobber for å få igangsatt i Trøndelag, og som kommunen etter hvert ønsker å ta del i. Dette 

programmet vil komplettere satsningen på barn og unge i Frøya kommune. 

Utfordring og muligheter 
Flere store prosjekt i en kommune kan føre til endringstretthet og motvilje til å prioritere satsninger 

av ansatte, som i en travel driftshverdag ofte må fokusere på tjenesteyting fremfor utviklingsarbeid. 

En samordning av prosjekter under ØYA, samt en prioritering av satsningene blant 

virksomhetsledere, vil kunne lette implementeringen og arbeidet med prosjekt-tiltakene for 

ansatte, og er en suksessfaktor for at prosjekter skal lykkes. Samtidig er det lettere å kjenne på 

eierskap til en merkevare som begynner å bli kjent for de fleste i kommunen, både hos 

administrasjon, virksomheter og politikere. I det må det også ligge en forventning fra politikere om 

at prosjektet prioriteres, samt at de gir virksomhetene de rammene som er nødvendig for at det skal 

kunne gjennomføres. 

Kommunen er inne i store endringer, med tanke på morgendagens omsorg, omorganisering av 

tjenesten BAM og et stadig større krav til tverrsektoriell og tverrfaglig samhandling. Det er ekstra 

viktig at man i denne prosessen holder et helhetlig blikk på tjenestene, både i helsefremmende-, 

forebyggende- og behandlings-øyemed. ØYA-prosjektet gir oss en utmerket mulighet til dette.  

 

Forhold til overordnet lovverk 
Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 
uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.  
 
Prosjektet treffer 5 av 6 punkt under «Sånn vil vi ha det:» under Levekår og Folkehelse:  

 Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til 
hverdagen og voksenlivet.  

 Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen 
og i fritida.  

 Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøya-samfunnet.  

 Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for 
øvrig.  Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør.  

 

Vurdering 

Rådmann tilrår å følge porsjektets intensjon vedr å forbedre det tverrseksektoriele 

samarbeid/samhandlingen mellom helse og oppvekst.  

 

 

 

 

 



Helhetlig innsats barn og unge innenfor helse og oppvekst 
Mål: 

 Sikre koordinerte og helhetlige tverrfaglige tjenester, kontinuitet i personale som følger bruker, BPA-liknende tilnærming for personer i gruppe II. 

 Tjenestekontor som mottar alle henvendelser og fordeler koordinator og koordinatoransvar. Tjenestekontoret utnevner koordinator for bruker. 

Dette gjelder både gruppe I og gruppe II.  

 SamPro skal brukes som kommunikasjons- og planverktøy for alle tjenester, også tjenestekontoret, som er den enheten som oppretter bruker i 

systemet. 

Gruppe I 

Periodevis livsløp: Barn/unge/voksne i behov for tilrettelegging/tiltak deler av livsløpet 
 Nevropsykologiske utfordringer; ADHD, depresjoner, Asberger, autisme etc 

 Barn/unge/voksne med tilpasningsvansker 

 «Mobbere» 

 Barn/unge som pårørende (foresatte med kreftsykdom, psykisk sykdom, rus, etc) 

Gruppe II 

Helhetlig livsløp: Barn/unge/voksne i behov for tilrettelegging hele livsløpet 
 Store reaktive tilknytningsforstyrrelser 

 CP 

 Multihandikappet 

 Tydelige diagnoser 

 Ervervede tilstander; trafikkulykker, varig komplikasjon etter sykdom etc 

 Nevropsykologiske utfordringer; ADHD, depresjoner, Asberger, autisme etc 

 



Overordnede strategiske forum 
Helsefremming/SLT 

Oppvekst (med PPT, BV og HST, kommuneoverlege) 

Helse (PLO, BAM, FH, rådgiver helse, kommuneoverlege) 

Lederforum 

Hvilke tverrfaglige team anbefales kontinuert 
Skole/barnehage-helseteam, lavterskel, anonymisert 
Mandat: Anonymiserte faglige diskusjoner omkring enkeltbrukere og eller grupper. 

Deltakere: Skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, sosiallærer, PPT, BV 

Samarbeidsteam lavterskel, mer brukerrettet 
Mandat: De barn og unge som trenger mer eller annet enn det tidlige innsats som barnehage/skole dekker gjennom det daglige. Kartlegging av behov, mål 

om at barnet skal være «sortert» enten til ansvarsgruppe eller rådgiving/ lavterskeltiltak innen 2-3 møter. Ett barn skal ikke være i samarbeidsteam over 

lenger periode enn 6 mndr. Samarbeidsteam henviser barn/unge til tjenestekontor ved behov for mer sammensatte tjenester og for utnevning av 

koordinator.  

Deltakere: Foreldre, bruker, PPT, BV, HST, skole, barnehage. 

Ansvarsgruppe, brukerrettet 
Mandat: Koordinering av tjenester til brukere med langvarige og sammensatte behov som involverer flere enheter/virksomheter. Tilstreber BPA-liknende 

tilnærming med opprettelser av faste team rundt bruker, som følger denne på flere arenaer. 

De barn/unge som har et omfattende og langvarig behov og som tjenestekontoret definerer direkte til ansvarsgruppe. Disse barn/unge trenger ikke innom 

samarbeidsteam. 

Deltakere: Foreldre, bruker, fastlege, dedikerte fagpersoner som er viktige rundt bruker (NAV, BAM etc) 

 



Tjenestekontor 
Mandat: Koordinerende ansvar for brukere som meldes både fra samarbeidsteam, øvrige helsetjenester, herunder også spesialisthelsetjenesten. Utfra 

henvisning/epikrise kartlegger og anmoder aktuell tjeneste om å utnevne en koordinator for brukeren. Tjenesten utnevner koordinator på personnivå, som 

igangsetter videre møtevirksomhet. 

Koordinator  
Mandat: Igangsetter og leder arbeidet rundt den enkelte bruker. Bruker SamPro som kommunikasjons og planleggingsverktøy. Koordinator har også ansvar 

for å vurdere evt. bytte av og utnevnelse av ny koordinator (f.eks. innenfor annen tjeneste) ved endrede behov hos bruker. Koordinator har også ansvar for 

å involvere andre tjenesteytere som DalPro, NAV etc. 

 

Tilhørende milepælsplan/plan for stopp-punkt for de to gruppene er svært statisk. Det er viktig å ta hensyn til at tidspunkt for – rekkefølge av de ulike 

milepælene/stopp-punktene vil være fleksible for hvert individ/bruker. Imidlertid er det viktig at ALLE milepæler/stopp-punkt gjennomføres og beskrives i 

SamPro. 
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Søknadsskjema om deltakelse i pilot for programfinansiering 
 
Søknadsfristen er: 31.05.2019. Søknaden sendes til fylkesmannen i Trøndelag per mail 
fmtlpost@fylkesmannen.no med kopi til fmtlmta@fylkesmannen.no eller per post Fylkesmannen i 
Trøndelag, Postboks 2600, 7734  STEINKJER. Merkes OPVE v. Margrethe Taule  
 
 
Opplysninger om søkerkommunen 

Kommune: Frøya kommune Fylke: Trøndelag 

Kontaktperson (kp):  
                                     Ingrid Kristiansen 
                                     Renate Loktu Sandvik 

Stilling kp:  
                   Kommuneoverlege  
                   Virksomhetsleder 

Telefon kp: 41 50 09 47 E-post kp: ingrid.kristiansen@froya.kommune.no 

 
Om søknaden 
Søknaden skal være kort. Kommunen skal gi en overordnet beskrivelse av tiltakene eller tjenestene 
man ønsker å teste ut. Dette må være tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig samarbeid i 
kommunen slik at utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får bedre tjenester.  
 
I tillegg skal søknaden inneholde en overordnet situasjonsbeskrivelse og egenvurdering av 
kommunenes tversektorielle samarbeid. 
 
Beskrivelsene gis ved å fylle ut feltene i skjemaet nedenfor. 
 
Søknaden skal være forankret i kommunen gjennom at den må være politisk behandlet og vedtatt. 
Slikt vedtak skal følge som vedlegg til søknaden. Hvis politisk behandling ikke er mulig før 
søknadsfristen utløper kan vedtaket ettersendes.  
 
Det er ikke nødvendig å legge ved øvrige vedlegg til søknaden. 
 
Hva er et tiltak? 
Et tiltak er i denne sammenheng endringer i kommunenes måte å arbeide på for å styrke 
samordningen av tjenester på tvers av sektorer og/eller endringer som gir bedre tjenester slik at 
effektmålene for piloten nås. Effektmålene fremgår i punkt 2.1 i bakgrunnsdokumentet «Pilot for 
programfinansiering – 2020-2022».  
 

Mål for deltakelse Hvorfor? 

Beskriv kort hvorfor kommunen 
ønsker å delta 

Vi ønsker å delta da vi ser at vi har behov for å videreutvikle det 
tverrfaglige samarbeidet med mål om sømløse tjenester for 
brukerne våre. Vi ser at vi oftest ikke er godt nok rigget for 
familier som trenger tjenester fra flere instanser, og vi er for 
bakpå i å planlegge godt for langvarige behov.  
 
Kommunen har nedsatt en arbeidsgruppe (etter politisk 
bestilling) som det siste året har jobbet med å kartlegge det 
tverrfaglige samarbeidet rundt utsatte barn og unge i 
kommunen. Vi har også sett på hvordan vi skal legge opp det 
tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet, og ser nå at denne 
piloten kan bidra til at vi kan styrke kompetansen og ressursene 
rundt dette arbeidet. 
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Egenvurdering Beskrivelse og vurdering 

Gi en kort situasjonsbeskrivelse og 
vurdering av kommunens 
tverrsektorielle samarbeid 
 

I kartleggingen av kommunes tverrsektorielle arbeid ser vi at vi 
har mange fora og samarbeidsorgan, men slik de fungerer i dag 
så mister vi allikevel helhetsbildet for brukeren. En del av de 
tverrfaglige fora fungerer bra, mens andre kanskje trenger 
revitalisering eller revurdering.  
 
Frøya kommune er nå i oppstart av ØYA- prosjektet- det trengs 
ei hel øy for å oppdra et barn. Her satses det på verktøy som 
skal gå på tvers av alle tjenester. Tilbakemeldinger fra de ulike 
enhetene er at de opplever det veldig nyttig å møtes på tvers. 
De opplever at det styrker samarbeidet. ØYA vil bygge 
oppunder den satsningen vi ønsker å gjøre for tverrfaglig og 
tverrsektorielt samarbeid for helhetlige tjenester i kommunen. 

Forankring og involvering Hva/hvem/hvordan? 

Beskriv kort hvilke tiltak 
kommunen ønsker å teste ut 
 

Kommunen ønsker å utvikle et tjenestekontor der brukeren kan 
oppleve at det er én dør inn til alle kommunale tjenester. Pr d.d 
har kommunen et forvaltningskontor som gjør vedtak blant 
annet på tjenester til voksne. Vi ønsker å utvikle og styrke 
forvaltningskontoret til et større tjenestekontor som kan ivareta 
helheten og koordinering i større grad også rundt barn og unge. 
Henvendelsen til et slik tjenestekontor tenker vi ikke bare skal 
være avhengig av at det skal fattes et enkeltvedtak, men at også 
lavterskel tjenester omfattes og koordineres av 
tjenestekontoret.  Tjenestekontoret er tenkt å ha et 
koordinerende ansvar for brukere som meldes både fra 
samarbeidsteam, øvrige helsetjenester, herunder også 
spesialisthelsetjenesten og brukeren selv. Utfra 
henvisning/epikrise kartlegger tjenestekontoret, og anmoder 
ved behov aktuell tjeneste om å utnevne en koordinator for 
brukeren med sammensatte behov. Tjenesten utnevner 
koordinator på personnivå, som igangsetter videre 
møtevirksomhet.  
 
Vi ønsker at tjenestekontoret skal være instans som ut i fra 
brukerens behov bestiller aktuelle tjenester og tiltak ut i de 
ulike enhetene.  

Beskriv kort hvordan kommunen 
skal ivareta tverrfaglig og 
tverretatlig involvering i utvikling 
og gjennomføring av tiltakene 
 

Det må settes ned en prosjektgruppe som er sammensatt 
tverrfaglig og tverretatlig som har til oppgave å involvere alle 
tjenester og implementere tiltak som blir iverksatt.  

Beskriv kort hvordan kommunen 
vil praktisere brukerinvolvering i 
utviklingen av tiltakene og hvordan 
slik involvering vil skje 
 

Brukere inn i prosjektgruppen. Utarbeide spørreskjema som 
kartlegger hva brukeren mener er viktig for å motta helhetlige 
tjenester fra Frøya kommune. Hva vil forenkle samordningen 
for bruker? 

Beskriv administrativ forankring Er godt forankret på administrative nivå. Arbeidsgruppen består 
av rådmann, kommunalsjef for oppvekst, kommuneoverlege og 
virksomhetsledere fra helse og oppvekst.  
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Beskriv politisk forankring  Arbeidet som er igangsatt er en politisk bestilling og allerede 
forankret. Politisk vedtak på en satsning på evt deltakelse i en 
pilot ettersendes. Vil behandles i august/september.  
 

Bistand med utviklingsarbeidet Hvorfor og type bistand 

Ønsker kommunen bistand fra et 
UH/kompetansemiljø i 
utarbeidelsen av nullpunkts-
analysen og/eller tiltakene 
kommunen skal test ut? 
 

Ja, det ønsker vi. Det er ønskelig med både o-punktanalyse og 
utvikling av tiltakene. Vi ønsker kompetansestøtte på 
utviklingsarbeidet vi igangsetter.  
 
Vi ser ofte at prosjekter stopper på manglende kompetanse hva 
gjelder endringsledelse og endringskompetanse, og dette er 
noe vi ønsker støtte på.  
 

Andre kommentarer Kommentar 

Andre kommentarer kommunen 
ønsker å gi angående søknaden 

Ser det ikke er nødvendig med ytterligere dokumentasjon, men 
velger å legge med kommunes plan for helhetlig innsats barn og 
unge innenfor helse og oppvekst 
 
 

 
 
Dato: 29.05.19 
 
Søknaden er sendt inn av: Renate Loktu Sandvik, virksomhetsleder familie og helse 



 

Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 
0135 OSLO 

Telefon: 
+47 23 30 12 00 
Org.nr:   
NO 970 018 131 

E-post: 
post@udir.no 
Internett: 
www.udir.no 

 

 
 
Frøya kommune  
Postboks 152  
 
7261  SISTRANDA 
 

Tilskuddsbrev 2020 – programfinansiering av 0-24-samarbeidet, tilskudd til 
pilotkommuner - Frøya kommune 
 
I statsbudsjettet for 2020 er det bevilget 39,31 millioner kroner til programfinansiering av 0-24-
samarbeidet.  
 

Om tilskuddet 
Som en del av 0–24-samarbeidet har regjeringen satt i gang et arbeid med en treårig pilot for 
programfinansiering. Programfinansiering innebærer en sammenslåing av statlige tilskudd fra deler av 
nåværende tilskuddsordninger rettet mot barn og unge og deres familier under Kunnskapsdepartementet, 
Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Ett mål er å prøve ut om programfinansiering er et effektivt virkemiddel for å gi bedre samordnede tjenester 
til utsatte barn og unge i alderen 0–24 år og familiene deres. Et annet mål er at midlene skal bidra til at 
pilotkommunene kan iverksette tiltak og tjenester som fremmer tverretatlig samarbeid i kommunen slik at 
utsatte barn og unge mellom 0-24 år og deres familier får bedre tjenester.  
 
Tilskuddet er treårig og utbetales årlig til pilotkommunene i perioden 2020–2022. 
 

Kriterier for tildeling 
Kommunen har søkt fylkesmannen om å få delta i pilot for programfinansiering, og fått søknaden innvilget.  
 

Tilskudd 
Basert på tildelinger fra departementene i 0-24-samarbeidet gir Utdanningsdirektoratet følgende tilsagn om 
tilskudd til Frøya kommune for 2020: 
 
 

Grunnlag Antall/sum Periode Sats Beregnet tilskudd 
Pilot for programfinansiering - pilotkommune 1880000,00 Jan-Des — 1 880 000,00 
Totalt: 1880000,00   1 880 000,00 

 
 
Tilskuddsutbetalingen vil bli foretatt til Frøya kommune (org.nr. 964982597). Beløpet overføres til 
kontonummer 43121529999 primo februar. 
 

Rapportering 
Tilskuddsmottaker skal ikke rapportere på mottatte midler. Bruk av midler følges opp gjennom kommunens 
samarbeid med fylkesmannen og/eller UH/kompetansemiljø som er involvert i gjennomføringen av piloten. 

 
 
 
 
 
Vår saksbehandler: Stig Lodve Janbu 
 

 
 
 
 
 
Vår dato:  
31.01.2020 
Deres dato: 
28.01.2020 

 
 
 
 
 
Vår referanse: 
2020/842 
Deres referanse: 



 

  Side 2 av 2 

   

Annen rapportering som følge av å være pilotkommune vil måtte påregnes. Dette kan være rapportering til 
fylkesmannen, UH/kompetansemiljø og evaluator av programfinansieringen. 
 
Tilsagn om tilskudd er gitt med forbehold om at Stortinget kan vedta endringer i statsbudsjettet for 
budsjettåret 2020. 
 
Utdanningsdirektoratet kan kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, jf. § 10 i 
Bevilgningsreglementet. Riksrevisjonen kan kreve innsyn hos tilskuddsmottakere for å kontrollere at 
tilskuddet benyttes etter forutsetningene, jf. § 12 tredje ledd i lov av 7. mai 2004 om Riksrevisjonen. 
 
Dersom Frøya kommune har brukt midlene i strid med forutsetningene, eller på annen måte har brutt 
vilkårene for tilskuddet, kan Utdanningsdirektoratet holde tilbake tilskudd eller kreve det tilbakebetalt.  
 
For regelverk og annen informasjon viser vi til Utdanningsdirektoratets nettside  
 

www.udir.no 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bjørn Erik Rasmussen                                             Stig Lodve Janbu  
avdelingsdirektør                                                    seniorrådgiver                                     
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 20/245    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

ETABLERING AV BEREDSKAP OG FØLGETJENESTE FOR GRAVIDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og 

følgetjeneste 

2. St.Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen 

3. St.Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

4. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale med St.Olav HF. Avtaler om beredskap og 

følgetjeneste skal være tilleggsavtaler til de overordnede samhandlingsavtalene. 

5. Rådmann gis fullmakt til å revidere nåværende samarbeidsavtale med Hitra kommune 

slik at den tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Beredskap og følgetjeneste – prinsippdokument 

2. Beredskap og følgetjeneste – utkast samarbeidsavtale 

3. Presentasjon med statistikk fra dialogmøte mellom kommuner og HF 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Følgetjenesten for gravide og fødende ble etablert i 2010. Finansiering ble samtidig overført 

til de regionale helseforetakene fra 1. januar 2010, jf. St.meld. nr. 12 (2008–2009) og Prop. 1 

S (2009–2010), kap. 732 og kap. 762. Oppdraget for gjennomføring er gitt til 

helseforetakene, men kommunene er også ansvarlig for at ordningene etableres.   

 

Beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende er forankret i Stortingsmelding nr. 12 

(2008 - 2009) En gledelig begivenhet og Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav i 

fødselsomsorgen (Helsedirektoratet 2010).  

Her beskrives kravet til kvalitet på områdene innen svangerskaps-, fødsels- og 

barselomsorgen. Ordninger med beredskapstjeneste tar utgangspunkt i reiseavstander over 

1,5 time fra kommunesenter til primærsykehuset. 

 



Både kommuner og helseforetak skal ha ansvar for helheten i tilbudet. Et trygt fødetilbud 

beskriver at forutsigbare og koordinerte forløp krever en fleksibel jordmortjeneste som kan 

fungere på begge nivåer i samarbeide med aktuelle grupper helsepersonell. Helseforetak og 

kommuner skal sikre felles og god utnyttelse av jordmor-ressursene. Beredskap og 

følgetjeneste skal utformes som del av den akuttmedisinske kjeden og ambulansetjenesten.  

 

Interkommunalt samarbeid anbefales med områder der det er ca. 50 fødsler i området.  

I områder der det er vanskelig å etablere jordmor/lege-dekning, skal helseforetaket sikre 

tilstrekkelig kompetanse i prehospitale tjenester, eventuelt en møtetjeneste med jordmor fra 

fødeavdeling.  

 

Vaktberedskap skal organiseres med kvalifisert personell, det anbefales avtaler mellom 

helseforetak og kommuner og at utviklingen av tjenestetilbudet skjer i samarbeid med 

kommuner, eventuelt som interkommunale løsninger.  

 

Helseforetakene finansierer beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende. Dette 

innebærer: 

 

 Lønn til beredskap og til aktiv tjeneste ved vurdering og følgetjeneste 

 Reiseutgifter i forbindelse med beredskap og følgetjeneste refunderes i hht Statens 

reiseregulativ 

 Kostnader i forbindelse med kompetanseheving, opplæring og hospitering 

 Kostnader til medikamenter 

 Kostnader til utstyr som telefon, bekledning, akuttutstyr 

 

Beredskap 365 dager x 24 t med timefaktor 1:4 = 2.190 timer 

Årsverk jordmor i 100% stilling 37,5 t x 52 uker =1950 t, inkludert ferie 

Antall årsverk for beredskapsordning: 2190t/1.950 = 1,2 stilling (1,12) 

 

Frøya og Hitra kommuner har i dag samarbeidsavtale med St.Olav HF på møteberedskap. 

Dette betyr at 7 jordmødre ansatt ved St. Olavs hospital, bosatt i Orkdal, utgjør beredskap for 

blant annet øyregionen. I forbindelse med avtalerevisjon og etter innspill fra 

kommunejordmor for Frøya og Hitra kommuner har denne ikke fungert etter intensjonen. Pr. 

i dag fungere ikke denne tjenesten som en støtte og trygghet for våre gravide og fødende.   

 

Statistikk fra St.Olavs hospital viser at Frøya og Hitra kommuner med sine ca 100 fødsler i 

året utgjør ca ¼ av alle fødsler hvor den fødende bor mer en 1,5 timer unna sykehus.  

 

Det legges til grunn et behov for en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følgetjeneste der det 

er mer enn halvannen times reisevei (90 min) til fødestedet. For Frøya og Hitra kommuner er 

denne avstanden henoldvsis 139 min for Frøya og 122 min for Hitra. Frøya og Hitra 

kommuner er også begge kommuner med stor vekst og høye fødselstall. For Frøya og Hitra i 

2019 var antall nyfødte på henholdvis 62 for Frøya og 49 for Hitra.  

 

 

Vurdering: 

 



For å ivareta faglig forsvarlighet for gravide og fødende i Frøya og Hitra kommuner 

anbefales det at det etableres en egen beredskap og følgetjenesten med kvalifisert 

helsepersonell for Frøya og Hitra kommuner i samarbeid med St.Olav HF.  

Vi har tilsammen over 100 fødsler pr. år og for kvinner i vårt distrikt vil det være en trygghet 

å vite at de kan få en kvalifisert faglig vurdering før de reiser med egen transport til 

fødestedet. De fleste fødende vil kunne reise selv til fødeinstitusjonen uten bruk av 

følgetjeneste, men med en etablering av en vaktberedskap med tilbud om en vurdering av om 

kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov for vurdering vil vi kunne forhindre 

unødvendige transporter og transportfødsler. 

 

Beredskap og følgetejenesten fullfinasieres av St.Olav HF. Frøya og Hitra kommuner har 

vedtatt en økning i jordmor-ressursen slik at det nå er dekning for 1 årsverk jordmor i hver 

kommmune. Dette er en styrking av tjenesten i seg selv. Dersom avtale om følge- og 

beredskapstjeneste med St.Olav HF også kommer på plass, vil dette kunne gi finansiering av 

inntil 1,2 årsverk i tillegg til de 2 årsverkene en allerede har. Dette vil tilsammen gi en styrket 

og mindre sårbar tjeneste. 

 

En ny avtale med St.Olav HF om følge- og beredskapstjeneste vil medføre behov for å 

revidere vertskommuneavtalen mellom Frøya og Hitra når det gjelder interkommunal 

jordmortjeneste. Administrativt anbefales det at dagens avtale med Frøya som vertskommune 

videreføres, men at den tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste. Målet er at det skal 

være lik tilstedeværelse av jordmor i begge kommuner og at alle ansatte jordmødre inngår i 

både jordmortjeneste og beredskap. 
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Beredskap og følgetjeneste 
Følgetjenesten for gravide og fødende ble etablert fra 2010. Finansiering ble samtidig 
overført til de regionale helseforetakene, jf. St.meld. nr. 12 (2008–2009) og Prop. 1 S (2009–
2010), kap. 732 og kap. 762. Oppdraget for etablering er gitt til helseforetakene, men 
kommunene skal delta og bidra til at det er mulig å få på plass ordninger. Regionalt 
fagledernettverk for gynekologi og obstetrikk i Helse Midt-Norge RHF arbeider for å etablere 
en mest mulig lik praksis mellom kommuner og helseforetak i begge fylker. Det er viktig å se 
på samarbeid over kommunegrenser, fylkesgrenser og helseforetaksområder. 
 
 
En arbeidsgruppe nedsatt av Regionalt fagledernettverk for gynekologi/obstetrikk har 
utarbeidet prinsipper for videre utvikling av beredskap og følgetjeneste for gravide og 
fødende med avstand over 1,5 t fra primærsykehus til kommunesentrum. Arbeidet tar 
utgangspunkt i nasjonale føringer, Helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 
i Helse Midt-Norge 2015 – 2020, og erfaringer gjort i tiden 2010 – 2019. Dokumentet er 
utarbeidet med mål om minst mulig variasjon på praksis i hele regionen og vil ligge til grunn 
for helseforetakene i videreutvikling av tjenestene i samarbeid med kommuner og når det 
lages interne retningslinjer.  
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Bakgrunn 
Beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende er forankret i Stortingsmelding nr 12 
(2008 - 2009) En gledelig begivenhet og  Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav i fødselsomsorgen 
(Helsedirektoratet 2010). Svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen (SFB) har eget 
avtaleområde i samhandlingsavtaler med kommunene i Midt-Norge.  Ordninger med 
beredskapstjeneste tar utgangspunkt i reiseavstander over 1,5 time fra kommunesenter til 
primærsykehuset.  
 
I samhandlingsavtaler i regionen er det en tydelig ansvarsplassering til helseforetakene. 
Dette gjelder både organisering, vedlikehold og økonomi. Et trygt fødetilbud legger ansvar 
både til kommuner og helseforetak for helhet i tilbudet. 
 
 
I Et trygt fødetilbud, kap.3 om Samhandling beskrives:  

• Forutsigbare og koordinerte forløp krever en fleksibel jordmortjeneste som kan 
fungere på begge nivåer i samarbeide med aktuelle grupper helsepersonell 

• Tilknyttet Norsk helsenett 
• Elektronisk helsekort for gravide 
• Elektroniske meldinger 
• Eget avtaleområde i samhandlingsreformen for SFB 
• Skal sikre felles og god utnyttelse av jordmor-ressursene 
• Beredskap og følgetjeneste skal utformes som del av den akuttmedisinske kjeden og 

ambulansetjenesten 
 
 
I Et trygt fødetilbud, kap. 5 om beredskap står det: 

• Organisering av vaktberedskap med kvalifisert personell 
• Følge kvinner i aktiv fase av fødsel og kvinner med risikotilstander 
• Kvalifisert faglig vurdering før avreise 
• Det anbefales avtaler med kommunene 
• Ved få fødsler i kommunen kan tilbudet være behovsutløst 
• Tilbudet og utviklingen av tilbudet skal skje i samarbeid mellom kommuner 

(kommunal jordmortjeneste og legevakt) og spesialisthelsetjeneste (ved 
ambulansetjenester) 

• Interkommunale løsninger 
• Løsninger mellom nivåene 

 
Ut fra dette kan det tolkes at Et trygt fødetilbud har lagt ansvar både til kommunene og til 
spesialisthelsetjenesten for at dette skal bli en robust og forutsigbar tjeneste. Et trygt 
fødetilbud har også lagt inn mulighet for å bruke andre samarbeidspartnere, slik som 
legevakt og ambulansetjeneste, enn det som har kommet fram i arbeidet med å etablere 
tilbudene. Helseforetakene ønsker å se mer aktivt på denne muligheten sammen med 
kommuner der det har vært ekstra vanskelig å etablere beredskap og følgetjeneste. Det er 
mulig å benytte kombinasjoner av ressurser; kommunalt ansatte jordmødre, legevakt, 
ambulanse og jordmødre ansatt i helseforetak for møtetjeneste. 
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Målsetting 
 Transportfødsler og ikke planlagte hjemmefødsler skal unngåes 

 Trygg beredskap for den gravide og fødende 

 Like forhold og bærekraftige ordninger for de som fyller rollen som tjenesteutøver 

 Både kommuner og spesialisthelsetjenesten har ansvar for følge- og 
beredskapsordningen og skal ha nytte av avtalene  

 

 
Bruk av følgetjeneste 
Behovet for følgetjeneste skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fødende med risikofaktorer og 
lang reisevei bør etter individuell vurdering få tilbud om innleggelse ved sykehotell/hotell før 
termin. Ved fravær av følgetjeneste av ulike årsaker, kan den gravide få råd om å reise tidlig 
til fødested (hotell/annet). Den fødende må få god informasjon i svangerskapsomsorgen. 
 
 

 
Reisetid 

 Reisetid beregnes fra kommunesenter til nærmeste sykehus (dvs. det sykehus man 
ville blitt innlagt ved ordinær akuttinnleggelse) og man legger (www.google-maps.no) 
til grunn ved beregning av reisevei. 

 Det skal korrigeres for fergetid der dette er aktuelt, det skjer automatisk i Google-
maps. 

 Ved behov for følgetjeneste legges ikke «fritt sykehusvalg» til grunn. 

 Det skal ikke korrigeres for ambulansestasjonens og legevakts plassering. 
 

 

Rammer og avtaler 
I samarbeid med kommuner har helseforetakene ansvar for å etablere og vedlikeholde 
ordninger for beredskap og følgetjeneste, se eget avtaleområde i Samhandlingsreformen. 
Helseforetakene har ansvaret for faglig kvalitetssikring og finansiering. Primært anbefales 
ordninger der helseforetakene kjøper tjenester fra kommunene.  
 
Ved manglende mulighet for å få etablert beredskap og følgetjeneste må andre løsninger 
avtales med kommunene, som for eksempel opphold nær sykehuset, prehospital 
tjeneste/vanlig ambulansetjeneste og eventuelt mulighet for en møtetjeneste fra 
fødeavdelingen.  
 
I kommuner med få fødsler pr. år kan det avtales en behovsutløst beredskap, det vil si 
beredskap 6 døgn før ultralyd-termin og til barnet er født ved mindre enn 10 fødsler/år. 
Interkommunalt samarbeid anbefales i 
 områder der det er ca 50 fødsler årlig. 
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Faglige krav 
Jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp skal inngå i 
vaktberedskapen: 

• Skal kunne gjøre opp klinisk status 
• Ha dialog med fødeenhet 
• Vurdere egnet transport 
• Vurdere om det er behov for følge av jordmor eller lege 

 

Finansiering 
Helseforetakene har pr. mai 2019 avtaler med kommuner og egne jordmødre fra 2010 – 
2011, der beredskap betales 1t:4t og aktiv tjeneste betales med 1t:1t. I tillegg utløses kvelds-
, natt- og helgetillegg.  
 
Ved etablert beredskap og følgetjeneste med kommunalt ansatte jordmødre kjøper 
helseforetaket tjenesten av kommunen ut fra inngått avtale.  
 
Det har tidligere vært HELFO-takster på området i hht Forskrift om stønad til dekning av 
utgifter til jordmorhjelp. Takster knyttet til beredskap og følgetjeneste er nå tatt bort.  
 
En vurdering ved Helse Midt-Norge RHF sin advokat tydeliggjør at Forskrift om stønad til 
dekning av utgifter til jordmorhjelp ikke skal brukes sammen med betalt oppdrag for 
helseforetakene.  
 
I Statsbudsjettet 2017 – 2018 ble ansvarsforhold i finansiering mellom folketrygd og 
regionale helseforetak tydeliggjort. Helseregionene ble overført 1 mill. kroner til formålet, 
det vil si kr 140.000 til Helse Midt-Norge RHF. Det er ikke tenkt at dette skal videreføres fra 
helseregionene i form av takster (HOD, jan. 2019 v/Lossius, p.m.) 
 
 

Dokumentasjon 
Det er utarbeidet registreringsskjema/logg som skal sendes helseforetakets kontaktperson 
hvert tertial, se lokal EQS, og vedlegges ved fakturering fra kommunen.  

Opplysninger som er personidentifiserbar og medisinske opplysninger tilhører helsekort for 
gravide eller pasientjournalen og overlates til aktuelle fødeavdeling ved ankomst.  

Ved innføring av helseplattformen vil dette revurderes. 

 

Hvordan utløses følgetjeneste?: 
 Den gravide skal ringe AMK (113), eventuelt sin fødeavdeling 

 AMK kontakter fødeavdeling og/eller beredskapsjordmor etter vurdering  

 Når den faglige vurderingen tilsier det, skal følgetjeneste utløses 

 Ved tvil skal kompetent personell undersøke den gravide før det tas beslutning om 
behov for følgetjeneste 
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Videre arbeid 
Innhold fra prinsippdokumentet er lagt inn i dokumentet:   
Felles utgangspunkt for Helse Nord-Trøndelag HF, St. Olavs hospital HF og Helse Møre og 
Romsdal HF for Samarbeid og finansiering ved beredskap og følgetjeneste for gravide.  
 
Nåværende avtaler om beredskap og følgetjeneste kan sies opp med grunnlag i: 

 Endret kommunestruktur 

 Endringer i helseforetaksområder 

 For å sikre standardisering av avtaler i Helse Midt-Norge 
 
Det kan gjøres revisjoner av eksisterende avtaler hvis nødvendig. Avtaler om beredskap og 
følgetjeneste skal være tilleggsavtaler til de overordnede samhandlingsavtalene. 
 
På overordnet nivå bør noen av prinsippene i dette dokumentet tas inn ved 
endring/revidering av samhandlingsavtaler på SFB- området. 



Felles utgangspunkt for  
Helse Nord-Trøndelag HF 

St. Olavs hospital HF  
Helse Møre- og Romsdal HF 

 
 
 
 
 

Samarbeid og finansiering ved 
beredskaps- og følgetjeneste  

for gravide og fødende 

 

 

  



 

Tilleggsavtale til samhandlingsavtalene om 
svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 

 

 

 

1. Parter 
Avtalen er inngått mellom …………………………………...kommune(r) og ………………………………. HF 
 

2. Bakgrunn 
Følgetjenesten for gravide og fødende ble etablert i 2010. Finansiering ble samtidig overført 
til de regionale helseforetakene fra 1. januar 2010, jf. St.meld. nr. 12 (2008–2009) og Prop. 1 
S (2009–2010), kap. 732 og kap. 762. Oppdraget for gjennomføring er gitt til 
helseforetakene, men kommunene er også ansvarlig for at ordningene etableres.   
 

Beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende er forankret i Stortingsmelding nr. 12 
(2008 - 2009) En gledelig begivenhet og Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav i fødselsomsorgen 
(Helsedirektoratet 2010). Her beskrives kravet til kvalitet på områdene innen svangerskaps-, 
fødsels- og barselomsorgen. 
 
Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen har eget avtaleområde i samhandlingsavtaler 
mellom kommuner og helseforetak i Midt-Norge.   
 
I henhold til Nasjonal veileder for Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler 
mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak bør avtalene beskrive: 
 

 Hvordan anbefalingene i ”Kvalitetskrav til fødselsomsorgen” skal innfris  

 Hvordan tverrfaglig samarbeid og utveksling av informasjon mellom nivåene skal 
ivaretas  

 Hvordan utviklingen av en desentralisert og differensiert svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg skal gjennomføres  

 Følgetjenesten, herunder organisering av beredskap for følgetjeneste  

 Samarbeidsarenaer  
 

 
Ordninger med beredskapstjeneste tar utgangspunkt i reiseavstander over 1,5 time fra 
kommunesenter til primærsykehuset. 
 



Målsetting 
 

 Transportfødsler og ikke planlagte hjemmefødsler skal unngås 

 Trygg beredskap for den gravide og fødende 

 Like forhold og bærekraftige ordninger for de som fyller rollen som tjenesteutøver 

 Både kommuner og spesialisthelsetjenesten har ansvar for følge- og 
beredskapsordningen og skal ha nytte av avtalene 

  

1. Overordnede føringer 
Både kommuner og helseforetak skal ha ansvar for helheten i tilbudet. Et trygt fødetilbud 
beskriver at forutsigbare og koordinerte forløp krever en fleksibel jordmortjeneste som kan 
fungere på begge nivåer i samarbeide med aktuelle grupper helsepersonell. Helseforetak og 
kommuner skal sikre felles og god utnyttelse av jordmor-ressursene. Beredskap og 
følgetjeneste skal utformes som del av den akuttmedisinske kjeden og ambulansetjenesten.  
I kommuner med få fødsler pr. år kan det avtales en behovsutløst beredskap, det vil si 
beredskap 6 døgn før ultralyd-termin og til barnet er født ved mindre enn 10 fødsler/år.  
 
Interkommunalt samarbeid anbefales med områder der det er ca. 50 fødsler i området.  
I områder der det er vanskelig å etablere jordmor/lege-dekning, skal helseforetaket sikre 
tilstrekkelig kompetanse i prehospitale tjenester, eventuelt en møtetjeneste med jordmor 
fra fødeavdeling.  
 
Vaktberedskap skal organiseres med kvalifisert personell, det anbefales avtaler mellom 
helseforetak og kommuner og at utviklingen av tjenestetilbudet skjer i samarbeid med 
kommuner, eventuelt som interkommunale løsninger. 
 
 

Reisetid 
 Reisetid beregnes fra kommunesenter til nærmeste sykehus (dvs. det sykehus man 

ville blitt innlagt ved ordinær akuttinnleggelse) og man legger www.google-maps.no 
til grunn ved beregning av reisevei 

 Det skal korrigeres for ferjetid der dette er aktuelt, dette skjer automatisk i  
Google Maps 

 Ved behov for følgetjeneste legges ikke «fritt sykehusvalg» til grunn 

 Det skal ikke korrigeres for ambulansestasjonens og legevakts plassering 
 

Faglige krav i henhold til Et trygt fødetilbud 
Jordmor eller lege med tilstrekkelig kompetanse innen fødselshjelp skal inngå i 
vaktberedskapen: 
 

 Skal kunne gjøre opp klinisk status 

 Har dialog med fødeenhet 

 Vurderer egnet transport 

 Vurderer om det er behov for følge av jordmor eller lege 



Helseforetaket har faglig systemansvar for beredskap og følgetjeneste. De som inngår i 
vaktberedskap skal delta på kursing og hospitering arrangert av spesialisthelsetjenesten. 
 

Hvordan utløses følgetjeneste 
Kvinnen kontakter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK - 113). Kommunen bør 
etablere ett telefonnummer som går til jordmor, evt legevakt, i beredskap for å sikre at AMK 
alltid har riktig nummer. Følgetjeneste utløses når faglig vurdering tilsier det. 
 
Behovet for følgetjeneste skal vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fødende med risikofaktorer og 
lang reisevei bør etter individuell vurdering få tilbud om innleggelse ved sykehotell/hotell før 
termin. Ved fravær av følgetjeneste av ulik årsaker, kan den gravide få råd om å reise tidlig til 
fødested (hotell/annet). Den fødende må få god informasjon i svangerskapsomsorgen. 
 

Vaktordning 
Følgetjenesten skal baseres på regulerte og forutsigbare beredskapsordninger med ordinære 
vakt- og arbeidstidsordninger.  
 
Responstid for jordmor i beredskap er maksimum 30 minutter. Responstid i denne 
sammenhengen innebærer tiden fra jordmor i beredskap får et varsel og til utrykning fra 
hjem/arbeidssted starter.  
 
 

2. Partenes forpliktelser 
Kommunens forpliktelser 

 Kommunene er delansvarlig for at det skal finnes en beredskap og følgetjeneste 

 Kommunene har som hovedregel arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og 
følgetjeneste 

 Kommunene er ansvarlig for organisering og oppsetting av vaktplan 

 Kommunene legger til rette for at jordmødre i beredskap og følgetjeneste kan delta 
på nødvendig kompetanseheving (fagdager, akuttdager)  

 Kommunene er ansvarlig for melding av vaktliste/telefonnummer til AMK 

 Kommunene ivaretar behovet for egnede lokaler 
 

Beredskapen må skreddersys til lokale forhold. Dette kan innebære bruk av legevakt, 
prehospitale tjenester og jordmor i kombinasjon. 
Ved forfall (sykdom, annet) skal kommunen varsle aktuelle sykehus. 
 

Helseforetakets forpliktelser 
 …………..HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen 

 …………..HF inviterer jordmødre i beredskap- og følgetjeneste til kursing og 
hospitering og deltakelse er obligatorisk  

 Kursing og hospitering avlønnes på linje med aktiv tjeneste 
 



Samarbeid 
Helseforetaket er ansvarlig for å arrangere et evaluerings- og samarbeidsmøte årlig. Ut over 
dette kan begge parter innkalle til møte ved behov. Både kommuner og helseforetak skal ha 
navngitt kontaktperson for praktisk samarbeid som følger av avtalen. Helseforetaket og 
kommunene samarbeider om nødvendige prosedyrer for arbeidet i beredskap og 
følgetjeneste. 
 
Ved interkommunale løsninger skal en kommune ha den koordinerende funksjonen for 
vaktplan og kontaktperson. 
 

Dokumentasjon 
 Dokumentasjon om svangerskap og eventuell undersøkelse uten følgetjeneste føres i 

Helsekort for gravide 

 Dokumentasjon om tiltak/behandling i løpet av følgetjenesteoppdrag overleveres til 
fødeavdeling ved ankomst og går inn i pasientjournalen 

 Dokumentasjon i forbindelse med fødsel ved følgetjeneste og eventuelt etterarbeid 
utføres ved fødeavdelingen som en del av følgetjenesteoppdraget 

 
Ikke pasientidentifiserbar dokumentasjon om oppdrag i forbindelse med beredskap og 
følgetjeneste noteres i eget skjema (felles regionalt utarbeides). Dette legges ved fakturering 
til helseforetaket. 
 

3. Økonomi 
Helseforetakene finansierer beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende. Dette 
innebærer: 

 Lønn til beredskap og til aktiv tjeneste ved vurdering og følgetjeneste 

 Reiseutgifter i forbindelse med beredskap og følgetjeneste refunderes i hht Statens 
reiseregulativ 

 Kostnader i forbindelse med kompetanseheving, opplæring og hospitering 

 Kostnader til medikamenter 

 Kostnader til utstyr som telefon, bekledning, akuttutstyr 
 
 

Beregningsgrunnlag for kostnader 
Beredskap 365 dager x 24 t med timefaktor 1:4 = 2.190 timer 
Årsverk jordmor i 100% stilling 37,5 t x 52 uker =1950 t, inkludert ferie 
Antall årsverk for beredskapsordning: 2190t/1.950 = 1,2 stilling (1,12) 
OBS det må defineres hva som er mertid og hva som er overtid 
OBS det bør avklares om de skal ha 35,5 t/uke 
Avlønning av jordmor forventes å skje i henhold til de lønnsavtaler som kommunen ellers har 
for ansatte jordmødre. 
For beredskap utløses godtgjøring for 1:4t. For utrykning utløses godtgjøring for aktivt arbeid 
1:1t, med kvelds-, natt- og helgetillegg etter gjeldende tariff.  
Etter avtale kan kommunen benytte noe av beredskapstiden til arbeid i kommunen hvis 
arbeidsoppgavene kan kombineres med beredskap og en responstid på maksimum 30 



minutter. Dette betinger at kommunene minst opprettholder den stillingsstørrelsen de ellers 
har for jordmor.  
 
Kostnader knyttet til beredskap justeres ved endringer i lønnsoppgjør og eventuelt andre 
endringer i avtaleverket for jordmor i kommunene.  
 
Refusjonskrav fra kommunen sendes helseforetaket etterskuddsvis hvert halvår. 
 

4. Generelle avtalevilkår 
Avvikshåndtering 
Kommuner og helseforetak melder avvik fra avtalen i eget system for avvikshåndtering i 
henhold til samhandlingsavtaler. 
 

Tvisteløsning 
Regulering av tvisteløsning i henhold til hovedavtale i Samhandlingsreformen. 
 

Avtalens varighet 
Avtalen gjelder fra undertegnelse og i tre år. Begge parter kan kreve reforhandlinger med 1 
års varsel. Gjennomgang og evaluering minimum hvert 2 år i henhold til Samhandlingsavtale. 
 
 
 
 
 

Kontaktpersoner 
 
……………………………………..…..…kommune:_________________________tlf…………..e-mail 
 
…………………………………………….helseforetak:________________________tlf………….e-mail 
 
 
 
Avtale undertegnes av begge (alle) parter og hver av partene beholder ett eksemplar. 
 
 
 
____________________  _________________   ________________ 
Nn klinikkleder ……….HF  xx kommune    xx kommune 
 
____________________ 
Xx kommune 
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Dialogmøte 28.10.19 og 06.12.2019

Beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende 

i samarbeid med kommunene,

Kvinneklinikken- St. Olavs hospital
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Agenda

Velkommen og presentasjon av deltakere

• Bakgrunn for møtet

Status for beredskap og følgetjenesten 

• Hvilke avtaler har vi

• Tallmateriale

• Økonomi

Gjennomgang av regionalt prinsippdokument

Dialog og forventningsavklaring

Avslutning 
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Kart 

over 

Trøndelag
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Kartverket
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Beredskap og følgetjeneste pr. 1.10.2019

• Samarbeidsavtale med Fjellregionen (Røros og Holtålen)

– Avtale inngått i 2012, revidert 2015 og ny revisjon ila 2019-2020

– Jordmødre ansatt i kommunen 

• Samarbeidsavtale med Oppdal

– Avtale inngått i 2012 revidert 2015 og ny revisjon ila 2019-2020 

– Jordmødre ansatt i kommunen

• Samarbeidsavtale med Fosen

– Avtale inngått i 2012, revidert 2015 og ny revisjon ila 2019-2020

– Jordmødre ansatt i kommunen

• Samarbeidsavtale med Tydal 2012 og 2015

– Møteberedskap fra St. Olavs hospital, ny avtale fra 2018

• Samarbeidsavtale med Hitra, Frøya,  Snillfjord, Hemne, Agdenes og Rindal. 

– Avtale inngått i 2012, revidert 2015 og ny revisjon ila 2019-2020

– Møteberedskap, jordmødre ansatt ved St. Olavs hospital, bosatt i Orkdal
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Antall fødsler i kommuner med beredskap-

og følgetjeneste – kilde: Kommuneprofilen

KOMMUNE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hemne 53 43 47 52 40 44 43 37 57 48 31

Halsa 10 8 13 14 10 8 11 7 12 14 5

Hitra 37 36 35 40 34 44 59 52 47 53 46

Frøya 53 47 61 47 53 48 60 54 58 56 61

Snillfjord 5 5 12 6 3 10 8 8 16 9 9

Røros 57 58 49 47 45 38 35 39 46 56 39

Holtålen 26 16 12 15 12 9 16 10 14 11 20

Oppdal 65 60 75 82 66 69 78 69 71 54 68

Rindal 21 13 20 25 17 19 23 17 19 23 16

Agdenes 15 11 16 15 14 12 15 12 19 17 17

Tydal 5 5 7 5 5 14 7 4 8 10 6
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Antall fødte utenfor institusjon 
Kilde: Medisinsk fødselsregister  

Tabell 2: Ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon 

  

Bofylke Andel i prosent 

Norge 0,6 

Finnmark 2,1 

Sogn og Fjordane 1,4 

Oppland 0,8 

Trøndelag 0,8 

Møre og Romsdal 0,8 

Rogaland 0,8 

Hordaland 0,7 

Vest-Agder 0,7 

Annet og ukjent 0,7 

Buskerud 0,7 

Troms 0,6 

Aust-Agder 0,6 

Nordland 0,6 

Hedmark 0,6 

Østfold 0,6 

Vestfold 0,4 

Telemark 0,4 

Akershus 0,4 

Oslo 0,3 
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Ikke planlagte fødsler utenfor institusjon
Egen statistikk

KOMMUNE 2014 2015 2016 2017 2018

Hitra 1 2

Frøya 3

Hemne 3 1

Snillfjord 1

Rindal 1

Agdenes

Oppdal 3 8 6 3 4

Fosen 5 8 6 2 5

Fjellregionen 2 0 0 1 3

Tydal 0 0 0 0 0

Ørland 1

Surnadal 4 2

Meldal 1

Orkanger 4

Orkdal-

beredskap 9 12 26 16 8
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Økonomi 

• Tidligere ulik praksis for avlønning og bruk av takster

• HELFO-takster falt helt bort fra 1.oktober 2018

• Lønn for de med avtale i helseforetaket;

• Beredskap: 1:4 pluss ubekvemstillegg

• Utrykning: timelønn 

• Lønn for kommunalt ansatte;

• Hovedtariffavtalen i KS

• St. Olavs hospital betaler etter refusjonskrav alle 

lønnskostnader inkl. sosiale utgifter + 10 % adm.

• For begge ordningene dekkes utgifter til telefon, reise, hospitering, 

bekledning, akuttutstyr etc.
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Prinsippdokument for Helse Midt-Norge
- ved etablering av beredskap og følgetjeneste for gravide og fødende i        

samarbeid med kommuner

• Utarbeidet av regionalt fagledernettverk for gynekologi og 

obstetrikk i Midt-Norge

• Grunnlag for standardisert avtaleverk med kommunene

• Støttedokument for organisering og utvikling av beredskap og 

følgetjeneste

• Peker på at nasjonale kvalitetskrav i Et trygt fødetilbud har 

lagt ansvar både til kommunene og til helseforetakene for at 

dette skal bli en robust og forutsigbar tjeneste. 

• Skal være tilleggsavtaler (særavtaler) til de overordnede 

samhandlingsavtalene
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Beredskap og følgetjenste

Målsetting

• Transportfødsler og ikke planlagte hjemmefødsler skal unngås

• Trygg beredskap for den gravide og fødende

• Like forhold og bærekraftige ordninger for de som fyller rollen som

tjenesteutøver (arbeidsmiljølov og lønn)

• Både kommuner og spesialisthelsetjenesten har ansvar for 

følge- og beredskapsordningen og skal ha nytte av avtalene



12

Beredskap og følgetjenste

Reisetid

• Reisetid beregnes fra kommunesenter til nærmeste sykehus (dvs. 
det sykehus man ville blitt innlagt ved ordinær akuttinnleggelse) og 
man legger (www.google-maps.no) til grunn ved beregning av 
reisevei.

• Det skal korrigeres for fergetid der dette er aktuelt, det skjer 
automatisk i Google-maps.

• Ved behov for følgetjeneste legges ikke «fritt sykehusvalg» til 
grunn.

• Det skal ikke korrigeres for ambulansestasjonens og legevakts 
plassering.
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Reiseavstand ambulanse/bil St. Olav 

Kilde: www.google.maps.no

Se på nye kommune
KOMMUNE St. Olav hospital

Nye 
kommuner 2020 2020

Kilometer Minutter Kilometer Minutter

Hitra 136 122 Hitra
(Hitra og Snilljford)

136 122

Frøya 153 139

Hemne 103 89
Heim

(Hemne, Halsa, 

Snillfjord)

103 89

Snillfjord 76,5 70

Rindal 96 87

Agdenes 72,7 65
Orkland

(Orkdal, Agdenes og 

Snillfjord, Meldal)

42 38

Oppdal 118 108

Indre Fosen 47 83

Ørland 101 124

Åfjord 86 112

Røros 154 136

Holtålen 120 106

Tydal 112 103

Meldal 74 70
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Anbefalinger for rammer og avtaler

• Primært anbefales ordninger der helseforetakene kjøper

tjenester fra kommunene. 

• Kompenserende ordninger er opphold nær sykehuset, 

involvering av ambulansetjeneste/legevakt og møtetjeneste

fra fødeavdelingen.

• Fødende med risikofaktorer og lang reisevei bør etter

individuell vurdering tilbys innleggelse. 

• Viktig med god informasjon i svangerskapsomsorgen. 

• I kommuner med få fødsler pr. år (ca.10) kan det avtales en

behovsutløst beredskap, det vil si beredskap 6 døgn før

ultralyd-termin og til barnet er født. Interkommunalt samarbeid

anbefales i områder der det er ca. 50 fødsler årlig.
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Hvordan utløses følgetjeneste?

• Den gravide skal ringe AMK (113), eventuelt sin fødeavdeling

• AMK kontakter fødeavdeling og/eller beredskapsjordmor etter 

vurdering 

• Når den faglige vurderingen tilsier det, skal følgetjeneste

utløses

• Ved tvil skal kompetent personell undersøke den gravide før 

det tas beslutning om behov for følgetjeneste



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: M81  

Arkivsaksnr.: 20/376    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN –SAMMENSLÅING/SAMARBEID 

UTVIDET MANDAT 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune bevilger kr 155.000,-+ mva til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt 

av samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – 

Samarbeid Brann og redning. Det forutsettes at prosjektlederfunksjonen er 

uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse. Et videre engasjement av 

Norconsult vil tilfredsstille dette. Det forutsettes at Hitra kommune finansierer 

tilsvarende beløp som sin andel av kostnadene. 

 

Beløpet finansieres av reserverte tilleggsbevillinger som pr 06.03.20 har en saldo på 

kr 400 000. 

 

2. Samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag 

brann- og redningstjeneste, utredes også i hht samarbeidsutvalgets referat av 13/03-

19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20. 

 

3. Sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, gjennomføres når utredningsarbeidet 

er ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges 

også frem for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om 

interkommunalt sammarbeid 

 

4. Det bes om at utredningen ferdigstilles i løpet av 1. halvår 2020. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksframlegg i kommunestyresak 6/17 av 26.01.17 

Saksprotokoll fra formannskapet 24.01.17 og kommunestyret 26.01.17 

Utskrift av kommunestyrets behandling 26.02.15 i sak 20/15 

Dimensjoneringsalternativ 1 og 2 

ROS-analyse og GAP-analyse, datert 25.09.19, utarbeidet av Norconsult AS 

Referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19 

Mail fra brannsjef Dag Robert Bjørshol av 06.01.20 

Mail fra brannsjef Arvid Hammernes av 08.01.20 



Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 15.01.20 

Referat fra samarbeidsutvalg mellom Hitra og Frøya kommuner av 13.03.19 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Historikk,  2015- 2017: 

 

Utgangspunktet for saken er kommunestyrevedtak 26.02.15 der følgende ble bestemt:  

 

 
 

Pkt. 3 i dette vedtaket som gjelder beredskap, er ikke oppfylt.  Brannforebyggende arbeid er 

under det som nå har fått navnet Sør-Fosen interkommunale feiervesen og forebyggende 

brannvern, et interkommunalt samarbeid der Hitra kommune er vertskommune.          

 

Rådmannen ønsket i midten av 2016 å se på om det var mulig å redusere kostnader med 

brann- og redningstjenesten.  Nedlegging av Nordskag brannstasjon og depotene på Sula og 

Mausund ble nevnt. 

 

Organisering og dimensjonering av brann- og redningstjenesten baserer seg på en 

brannordning der risiko- og sårbarhetsanalyse ligger til grunn.  Vår brannordning er fra 1998. 

 

Det er krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, fra 2014, om at 

samtlige kommuner må foreta en gjennomgang av dokumentasjonen av brann- og 

redningsvesenet for å sikre at denne tilfredsstiller gjeldende lov og forskrift.  

 

Behovet for en risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for en ny brannordning samt 

tilstrekkelig tilgang til kompetanse og ressurser, gjorde at det administrativt etter anbefaling 

fra brannsjefen ble bestemt å utrede sammenslåing med Trøndelag brann- og 

redningstjeneste, TBRT.  Ønsket om forbedringer på det brannforebyggende arbeidet var ut 

fra kjennskap til tingenes tilstand.  Kompetanse og ressurser er også viktig i 

beredskapsarbeidet, særlig ved store og utfordrende hendelser.  TBRT er et interkommunalt 

selskap som består av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Leksvik, Rennebu og 

Oppdal.     

 

TBRT svarte positivt på vår anmodning om utredning, og de mente at vi tenkte rett.  De 

gjorde et intensivt arbeid høsten 2016 med utredningsarbeidet, og det var bred involvering 

med ledere, fagekspertise og tillitsvalgte. 

 

Hitra kommune ble invitert til å være med sammen med oss i utredningsarbeidet med TBRT, 

men det kom fram at dette ikke var noe ønske fra deres side. 

 



Det vises til vedlagte saksframlegg i kommunestyresak 6/17 når det gjelder kort fremstilling 

med konklusjoner av utredningsarbeidet.  76 objekter ble analysert for risiko og sårbarhet, og 

det ble sett på en rekke tiltak som følge av dimensjonerende risikoforhold.  Det 

forebyggende arbeidet og beredskapsarbeidet ble avviksanalysert.  Det ble på forebyggende 

arbeid nevnt at det var en rekke mangler vedrørende planlegging, gjennomføring og 

kompetanse, og at behov for støtte kan gis fra Trondheim på spesialkompetanse, ledelse, 

større og bredere fagmiljø, forbedringsarbeid og ulovlighetsoppfølging.  Avvik og 

utfordringer på beredskap gikk på bl.a. planer og dokumentasjon på samarbeid, manglende 

kompetanse og manglende brannvannskapasitet (manglende tankbil).  Utfordringer i forhold 

til innsatstid for øyrekka samt hovedøya uten Nordskag brannstasjon ble også nevnt. 

 

Følgende fordeler og ulemper ble nevnt ved sammenslåing:  

Frøya brann og redning: TBRT: 

Fordeler: 

- Forskriftsmessig brannvesen 

- Rimelig heving av nivå 

- Forbedret fagmiljø/kompetanse 

- Utstyr og support 

Fordeler: 

- Bidra til å oppfylle nasjonal føring 

- Større fagmiljø 

- Økte muligheter for større investeringer   

Ulemper: 

- Sentralisert styring 

Ulemper: 

- Logistikkutfordringer/avstand 

 

Det ble konkludert med følgende: 

- Mange dimensjonerende risikoforhold er identifisert. 

- Eksisterende stasjonsstruktur må opprettholdes. 

- Eksisterende depot og mannskap på Sula og Mausund opprettholdes. 

- Øke fokus på forebyggende arbeid i øyrekka. 

- Personell: 20 personer på Sistranda (4 lag, inkludert tankbilsjåfør), 6 personer på 

Nordskaget 

  (samlokalisert med industrivern), 6 personer på hver plass for Sula og Mausund 

- Kompetanse: Utdanne 6 utrykningsledere (4 på Sistranda og 2 på Nordskaget), fullføre   

  utdanning for deltidspersonell beredskap og fullføre utdanning feietjenesten og   

  forebyggende 

- Utstyr: Innkjøp av tankbil, vannkanon, skumutstyr m.m. 

 

Et avvik ble lukket med anskaffelsen av tankbil i 2018. 

 

2 dimensjoneringsalternativer ble lagt fram på grunn av personellmessige hensyn som følge 

av eventuell virksomhetsoverdragelse.  Disse er vedlagt saken.  Antall årsverk på 

forebyggende ble økt fra 0,6 til minimum 1,3, lokalisert 1,0 på Frøya og 0,3 i Trondheim.  

Antall årsverk på beredskap var økt fra 0,89 til minimum 1,71, lokalisert med 1,21 på Frøya 

og 0,5 i Trondheim.  Kostnadsøkningen per år ved alternativ 1 var ca. 1,1 mill. kr og ved 

alternativ 2 ca. 1,4 mill. kr.  Ved alternativ 2 er årsverk økt med 0,3 på forebyggende og 0,2 

på beredskap.  I alternativ 2 er det lagt vekt på størst mulig grad av hele stillinger for å 

ivareta en effektiv arbeidsmåte og personellmessige hensyn.  

 

Når det gjelder ledelse og administrative forhold ved sammenslåing ble det lagt opp til: 

- Nåværende brannsjef blir overtallig – dekkes av Trondheim. 

- Nåværende overordnet vakt erstattes av dreiende vakt utrykningsledere. 

- Administrative oppgaver håndteres av Trondheim, ca. 0,3 årsverk.       

 



Ut fra bestilling fra rådmannen ble det også sett på potensielle kostnadsbesparelser ved å 

vurdere effekter av følgende tiltak: 

1. Nedleggelse av Nordskag brannstasjon 

2. Ingen støttestyrke for tankbil på Sistranda 

3. Valg av dimensjoneringsalternativ 1 framfor alternativ 2 

4. Ingen dreiende vaktordning for utrykningsledere på Sistranda 

Pkt. 1, 2, 3 og 4 gir besparelse på henholdsvis kr 371.000, kr 255.863, kr 325.000 og kr 

600.000. Faglige vurderinger og anbefalinger frarådet ovennevnte kostnadsbesparelser.    

 

Da utredningsarbeidet var ferdig, ble saken lagt fram for formannskapet 24.01.17 og 

kommunestyret 26.01.17.  Saksprotokollene fra formannskapets og kommunestyrets møte er 

vedlagt.   

 

 
 

2017- d.d 

 

Ut fra kommunestyrets vedtak av 26.01.17 og 26.02.15, ble det tatt kontakt med Hitra 

kommune for å få til nødvendig utredning.  Det er blitt holdt minst 6 møter om saken. 

Vedlagt er referat fra møte 10.02.17, 24.11.17, 13.06.17, 06.07.18, 19.10.18 og 12.09.19. 

 

Samarbeidsforum mellom Frøya og Hitra kommuner konkluderte i møte 13.03.19 slik:   
Utarbeide felles ROS-analyse for Frøya og nye Hitra, med bistand av ekstern konsulent.  På bakgrunn 
av denne finne hva behovet er for kvalitet, kapasitet, kompetanse og hva dette vil koste.  Avklare om 
dette kan løses i egen region, eller om man må ut og samarbeide med større enheter.  Det skal 
fremlegges sak for politisk nivå før sommerferien 2019. 
 

Norconsult AS ble på vårparten i 2019 engasjert til å utarbeide en felles ROS-analyse samt 

GAP-analyse for Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste.  Disse forelå i endelige 

versjoner 25.09.19.  ROS-analysen og GAP-analysen er vedlagt innkallingen.  

En av konklusjonene i begge analysene er at det tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse 

som grunnlag for et risikobasert forebyggende arbeid og – tilsyn.  Det vises til Forskrift om 

brannforebygging, trådte i kraft 01.01.16.   

En annen konklusjon er at det tilrådes å utarbeide en beredskapsanalyse for å identifisere et 

utvalg av hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for. I en slik analyse vil 

nødvendige ressurser, bemanning, kompetanse og materiell, bli identifisert.   

Videre sies det at det er flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for Frøya og 

Hitra, og at de mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 

kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser mv.. 

Når det gjelder GAP-analysen, tilrådes det at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i 

ledelsen, dvs. brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende.  Det opplyses at dette også 

vil møte kravet som ligger i forslag til ny dimensjoneringsforskrift.  Det nevnes at det er et 



samlet behov for at 23 personer tar grunnkurs deltid, 6 personer har behov for 

beredskapsutdanning trinn 1 (utrykningsleder), 27 personer har behov for utrykningskurs 

kode 160 i førerkortet, 13 personer mangler førerkort klasse C (lastebil). 

Norconsult er av den oppfatning at et sammenslått brannvesen vil medføre høyere 

samfunnssikkerhet i denne regionen.         

 

Saken ble behandlet i samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner 15.01.20, sak 

2/20 – Samarbeid Brann og redning, der konklusjonen ble følgende: 

 
Dette dreier seg ikke om lokaliseringsdebatt. Man ønsker heving av kvalitet med minst mulig økte 
kostnader. Gunstigere økonomisk om man slår sammen til felles brann og redningstjeneste, jfr. krav 
til dimensjonering. Det er enighet om at man ønsker et sammenslått Hitra og Frøya brannvesen. 
Rådmennene bes om å lage en sak til kommunestyrene i tråd med kommunestyrevedtaket av 2014, 
jfr. pkt. 1 i forslaget fra brannsjef Bjørshol. Eventuelt behov for bevilgning må gå frem av forslag til 
vedtak, og det må også framkomme at ytterligere utredning skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår i år. 
Saken fremmes deretter til politisk behandling og avklaring. 
 
Før møtet hadde begge brannsjefene hver for seg kommet med mail av 06.01.20 og 08.01.20 

med forslag til mulige løsninger videre.  Kopi av mailene følger vedlagt.  

 

Pkt. 1 fra brannsjef Dag Robert Bjørshol sier følgende: 

1. Det tilsettes egen prosjektleder for å lede det videre arbeidet med oppdrag å utrede: 

a) Forebyggende analyse 

b) Beredskapsanalyse 

c) Forslag til felles brannordning – tuftes på fremlagt felles GAP-ROS-analyser 

d) Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåing 

e) Støttefunksjoner på juss 

 

Brannsjef Arvid Hammernes hadde etter møte med varabrannsjef Johan Pettersen og 

tillitsvalgt Vidar Aukan følgende forslag, jf. mail av 08.01.20: 

Vår vurdering på en mulig løsning er følgende: 

1. Engasjementet med Norconsult videreføres der de tar på seg: 

    - Prosjektledelse 

    - Forebyggendeanalyse 

    - Beredskapsanalyse 

    - Forslag til felles brannordning med bakgrunn i foreliggende ROS- og GAP-analyser  

      samt ovennevnte analyser.   

    - Innhenting av erfaringer fra andre brannvesen når det gjelder sammenslåinger og   

      samarbeid 

2. Utrede samarbeid/sammenslåing med Brann og redning Orkland og TBRT, Trøndelag  

    brann-  og redningstjeneste 

3. En sammenslåing eller et samarbeid avventes til utredningsarbeidet er ferdig og godkjent. 

4. Utredningsarbeidet prioriteres og ferdigstilles så snart det lar seg gjøre, primært i løpet av  

    1. halvår 2020. 

Begrunnelse: 

Norconsult kjenner situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-

analyse. De har kompetanse på området med tilsvarende utredninger. 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

en sammenslåing/samarbeid skjer.  Vi må ha en vurdering på bl.a. kompetansebehov, 

bemanning og organisering, kjøretøy og utstyr, og brannstasjonsstruktur. 



Det er forventninger fra direktoratet DSB om regionale løsninger for å sikre ressurser og 

kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker. 
 

Hitra kommune har innhentet pris fra Norconsult som har utarbeidet ROS- og GAP-

analysen, på videre utredningsarbeid.  Samlet sum for utarbeidelse inkludert reisekostnader 

og arbeidsmøter lagt til Øyregionen settes til kr 310.000,- ekskl. mva..   

 

Saken fremmes med følgende innstilling til vedtak i Hitra formannskap og Hitra 

kommunestyre: 

 

Hitre kommune bevilger kr 155.000,- til utarbeidelse av dokumentasjon bestilt av 

samarbeidsforumet mellom Frøya og Hitra kommuner gjennom sak 2/20 – samarbeid Brann 

og redning. Det forutsettes at Frøya kommune finansierer tilsvarende beløp som sin andel av 

kostnadene. Beløpet finansieres vha. disposisjonsfond – ulike formål.       

  

 

Vurdering:    

 

Kommunenen er enige om at det Norconsult kan engasjeres i det videre arbeidet.  De kjenner 

situasjonen godt gjennom sitt arbeid med foreliggende ROS- og GAP-analyse.  De har 

kompetanse på området med tilsvarende utredninger.  Det er viktig med prosjektledelse som 

er uavhengig, ekstern og med brannfaglig kompetanse.    

 

Videre anbefaler rådmannen at følgende tas med i forslag til vedtak, (i hht 

samarbeidsutvalgets referat av 13/03-19 sak 2 og referat av 15/01-20 sak 2/20) at det 

samtidig utredes et større samarbeid med brann og redning Orkland og Trøndelag brann- og 

redningstjeneste. Dette med tanke på å minske kommunens sårbarhet samt se på 

effektivisering av bl.a administrative stillinger. 

 

Rådman tilrår at sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og redningstjeneste, jf. pkt. 3 i 

kommunestyrevedtak av 26.02.15 i sak 20/15, først gjennomføres når utredningsarbeidet er 

ferdig og godkjent politisk. Samarbeidsform mellom de berørte kommuner legges også frem 

for politisk behandling ihht til kommunelovens sjette del om interkommunalt sammarbeid 

 

Brann og redning Orkland tas med som et alternativ til TBRT da de er interessant ut fra 

oppbygging og regiontilhørighet.  Det er forventninger fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, om regionale løsninger for å sikre ressurser og 

kvalitetsheving i et framtidig perspektiv da behovene i samfunnet bare øker.  Det er ikke 

avklart om alt kan løses i egen region eller om man må ut å samarbeide med større enheter, 

jf. konklusjon i samarbeidsforum mellom kommunene Frøya og Hitra 13.03.19.     

 

Det er viktig å vite på forhånd hva en går til vedrørende samlet behov i en ny brannregion før 

sammenslåing/samarbeid skjer.  Nødvendige kompetansebehov, bemanning og organisering, 

kjøretøy og utstyr må være identifisert.  GAP-analysen nevner også beredskap på sjø for å 

støtte depotene på Sula og Mausund og foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden.  

Kostnader med foreslåtte tiltak må også være på plass. 

 

Det er en kjennsgjerning at utredningsarbeidet med TBRT med hensyn til tiltak og kostnader 

var mye mer avklart i slutten av 2016 enn hva situasjonen er pr.nå. Brann- og 

redningstjenestn på Frøya føler på at situasjonen er usikker ogikke god nok nå da avlaringer 



tar tid. Det er derfor ønskelig at det arbeides raskt med det videre utredningsarbeidet. Det må 

være et mål at utredningsarbeidet ferdigstilles i løpet av første halvår i år.             
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I ntroduksjon

Bakgrunn og mål

Formålet med denne ROS-analysen for Frøya og Hitra brann- og redning er å gi en bred, overordnet,
representativ og beslutningsrelevant fremstilling av risiko for mennesker/dyr, ytre miljø og materielle
verdier/økonomi. Den inngår som del av grunnlaget for å utrede et sammenslått brann- og rednings-
vesen i Øyregionen.

ROS-analysen skal også identifisere behov for risikoreduserende tiltak, dvs. forebyggende
(sannsynlighetsreduserende) tiltak og beredskap (konsekvensreduserende tiltak).

Det er samtidig med denne ROS-analysen utført en GAP-analyse som viser hvordan brannvesenet
svarer ut kravene som er stilt i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften1).

Forutsetninger

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

• Analysen er overordnet og kvalitativ.
• Den omfatter kommunene Frøya og Hitra, slik disse fremstår per medio 2019 med

befolkning, næring, infrastruktur, institusjoner, industri, samtallerede eksisterende
forebyggende tiltak og beredskap. Fremtidig utbygging i regionen er hensyntatt.

• Analysen tar utgangspunkt i den struktur (stasjoner, kjøretøy) og organisering som Frøya
og Hitra brann- og redning har på tidspunktet som analysen er utarbeidet (medio 2019).

• Risikoanalysen omfatter ikke vurdering av sammenfallende (samtidige og uavhengige)
hendelser. Slike hendelser kan oppstå, men alle kombinasjoner av de ulike hendelsene lar
segikke analysere. I sårbarhetsvurderingen er imidlertid sammenfallende hendelserbelyst,
samt endringer i samfunnet som vil påvirke kommunen og brannvesenet

Brannstudien (DSB, 2015) omtaler endringer og utviklingstrekk i samfunnet som medfører at
forebygging og beredskap må tilpasses dette. Her følger relevante utdrag:

Et skifte fra institusjoner til omsorgsboliger er et sentralt utviklingstrekk ifølge NOU 2012: 4 Trygg
hjemme. På bakgrunn av helse-og sosialpolitiske føringer fra 1990-årene har en rekke pleie-og
omsorgstjenester blitt endret fra å være institusjonsbasert til å bli boligbasert. Endringen har
resultert i en nedbygging av segregert særomsorg og institusjoner til fordel for integrerte
hjemmebaserte tjenestetilbud og nye boformer i nærmiljøet. Store sentrale institusjoner som
HVPU og psykiatriske plasser i helseinstitusjonerer enten avviklet eller nedbygget. Som følge av
dette er flere bosatt i egne kommuner gjennom ulike boligløsninger.

At grensene mellom syke- og aldershjem og omsorgsboliger med hjemmetjenester utviskes, vil
kunne medføre nye utfordringer for brann- og redningsvesenet i nærmeste fremtid. Antall
utrykninger for bistand til hjemmeboende vil kunne øke, samtidig som at nødvendig bistand som
må ytes når brannpersonellet ankommer, kan være mer risikofylt og ressurskrevende. I tillegg må

1 Forslag til ny dimensjoneringsforskrift (forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann-
og redningsvesen og nødmeldesentraler) ble ultimo 2017 sendt til Justis-og
beredskapsdepartementet.
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det vurderes og eventuelt planlegges tettere forebyggende oppfølging av personer som inngår i
risikoutsatte grupper, som er statistisk mer utsatt for brannrelaterte hendelser.

Brannrisikoen kan være høyere blant enkelte innvandrergrupper, for eksempel
arbeidsinnvandrere. Dette kan ha ulike årsaker: Kulturelle faktorer og språk kan være av
betydning. Språkvansker kan gjøre det vanskeligere å tilegne seg nødvendig kunnskap om
brannsikkerhet. Også sosioøkonomiske faktorer, som lavere sysselsetting og dårligere økonomi
kan ha innvirkning på dårligere boforhold og brannsikkerhet i boliger. Videre kan ulike
forståelsesformer, verdier, virkelighetsoppfatninger og normgrunnlag gi ulik forståelse av
risikotoleranse. Dette er faktorer som vil kunne medføre større dødelighet ved brannulykker.

Brannstudien og andre utredninger peker også på andre endringer i samfunnet som vil kunne påvirke
brannvesenet i fremtiden:

• Utvikling i infrastruktur, med blant annet flere tunneler
• Publikums forventninger –innbyggerne er i større grad bevisst sine rettigheter

og setter større krav
• Organisering av andre nødetater med sentralisering av politi og helse
• Klimaendringer som medfører hyppigere og kraftige episoder med ekstremvær

Ulike oppgaver som brannvesenet skal håndtere

Brann- og redningsvesenet forventes å kunne håndtere et bredt spekter av hendelser. Rednings-
oppgaver, akutt forurensning, naturhendelser, ulykker, tilsiktede hendelser, m. fl. – i tillegg til kjerne-
oppgaven brann.

Når det gjelder brann, så er det et stort spekter av ulike typerbranner som brannvesenet skal håndtere.
Hvor komplekse disse brannene er, vil variere. Figuren på neste sideog forklaringen av denne, er hentet
fra Brannstudien (DSB, 2013).

Figuren illustrerer på en forenklet måte ulike type branner etter hvor kompleks håndteringen
normalt antas å være for brann- og redningsvesenet. Branner langt til venstre i figuren vil
vanligvis kreve standardutstyr, relativt begrenset mengde mannskaper og kort innsatstid.
Intervallstrekene indikerer at ulike typer branner kan ha ulik grad av kompleksitet og størrelse,
og må ikke tolkes lenger enn det. De fleste små branner kan bli store, og potensielt store branner
kan begrenses før de blir enda større.

I stor grad er det slik at brannene med høy kompleksitet og som krever spesialkompetanse og
utstyr, forekommer relativt sjelden, mens det store volumet av branner er de som er plassert
langt til venstre i figuren. I 2011 rapporterte brann- og redningsvesenet for eksempel utrykning
på til sammen under 100 skogbranner, brann på skip, fly og tog og tunnelbranner.
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Figur 1 –Branner med en forenklet fremstilling av potensiell kompleksitet (kilde: Brannstudien, DSB)

Krav til brannvesenets beredskap og innsats

Brann- og eksplosjonsvernloven

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 sier at brannvesenet skal:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering

av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige

oppgaver i krigs- og krisesituasjoner
e) være innsatsstyrke ved brann
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens

risiko- og sårbarhetsanalyse
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor

eller utenfor den norske territorialgrensen
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets
gjennomføring av oppgavene i første ledd.
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I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede
ressurser.

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
(dimensjoneringsforskriften)

Forskriften stiller blant annet krav til bemanning, vaktordninger og innsatstid. Bemanningen skal ivareta
forebyggende arbeid og forskriftens krav til innsatsstyrke og vaktordninger. Størrelsen på tettsteder i
kommunene, funn fra risiko- og sårbarhetsanalyser, samt eventuelle tilleggsoppgaver kommunen
pålegger brannvesenet er bestemmende for dimensjoneringen av innsatsstyrken.

Forslag til ny dimensjoneringsforskrift (forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og
redningsvesen og nødmeldesentraler) ble ultimo 2017 sendt til Justis- og beredskapsdepartementet.

Styrende dokumenter og begreper

Tabell 1 -Styrende dokumenter og veiledninger

Ref. nr: Beskrivelse Dato Utgitt av

1.4.1 Brann- og eksplosjonsvernloven 2002 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.2 Forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen

2002 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.3 Veiledning til forskrift om organisering og
dimensjonering av brannvesen

2015 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.4 Forskrift om brannforebygging 2016 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.5 Veiledning til forskrift om brannforebygging 2016 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.6 NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger 2008 Standard Norge

1.4.7 Storulykkeforskriften 2005 Justis- og
beredskapsdepartementet

1.4.8 Forskrift om tekniske krav til byggverk
(Byggteknisk forskrift –
TEK 10). FOR-2010-03-26-489

2010 Kommunal- og
regionaldepartementet

1.4.9 Tunnelsikkerhetsforskriften 2007 Samferdselsdepartementet

1.4.10 Brannstudien 2013 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap

1.4.11 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 2011 Direktoratet for
samfunnssikkerhet og
beredskap
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Tabell 2 - Begreper 

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Fare Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. 
En fare er derfor ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser 
med likhetstrekk. 

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. 

Sårbarhet En kommunes manglende evne til å motstå virkningen av hendelser, og til å 
gjenopprette normaltilstand etter hendelser. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for 
mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes ved 
sannsynligheten for- og konsekvensene av de uønskede hendelsene. 

Sannsynlighet Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt) en 
hendelse vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfaring og nye trender 
legges til grunn. 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 
eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, miljø eller 
materielle verdier. 

Samfunnsfunksjon  De funksjonene som drifter samfunnet, og som samfunnet er svært 
avhengig av for å fungere. 

Samfunnsverdi Materielle og immaterielle verdier som er til nytte for fellesskapet, slik som 
infrastruktur, rekreasjon, sysselsetting, kulturminner, omdømme og 
trygghetsfølelse. 

Forebyggende 
tiltak 

Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en  
hendelse inntreffer. 

Konsekvens- 
reduserende tiltak 
(beredskapstiltak) 

Tiltak som reduserer omfanget av en hendelse når den har inntruffet. Dette 
kan være administrative tiltak som beredskapsplanverk, fysiske tiltak (f.eks. 
flomsikring) eller kompetansetiltak (kurs, øvelser). 

Risikoreduserende 
tiltak 

Tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for og/eller konsekvens av 
uønskede hendelser. 

Beredskap Den ordning som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort varsel. 

Brannsjef Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet iht. brann- og 
eksplosjonsvernloven. 

Brannvernregion/ 
brannregion 

To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av noen eller 
alle brannvesenets oppgaver. Lov og forskriftens krav til kommunen gjøres 
da gjeldende for regionen. 

Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke. Minst 4 
mannskaper av en minste innsatsstyrke på 16 mannskaper pluss eventuell 
støttestyrke skal utgjøre en førsteinnsatsstyrke. Denne forventes å være i 
stand til å iverksette effektiv og sikker redning/slokking/begrensning i en 
"liten" brann eller ulykke. 

Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet. 

Kasernert vakt Personell i vakt på brannstasjonen. 
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Dreiende vakt Roterende vaktordning for ikke kasernerte mannskaper.

Overordnet vakt Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens
myndighet.

Utrykningsleder Leder av førsteinnsatslaget som leder brannvesenets innsats inntil brannsjef
eller overordnet vakt overtar ledelsen.

Røyk-/kjemikaliedykker Personell som har gjennomgått en kvalifiserende utdanning etter læreplaner
fastsatt av departement/direktorat. Utdanningen må gi personell minst de
samme kvalifikasjoner som ordinær grunnutdanning ved Norges
Brannskole. Kompetansen må vedlikeholdes gjennom årlige øvelser.

Særskilt brannobjekt Alle typer brannobjekt som er omfattet av brann-og eksplosjonsvernlovens
§ 13 delt inn i følgende kategorier:

a. bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv

b. bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin
beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å
medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann
kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c. viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Fremskutt enhet Et mindre utrykningskjøretøy som rykker raskt ut til brannstedet med hensikt
å bryte et branntilløp før overtenning.

Arbeidsprosessen

Denne ROS-analysen er utarbeidet av Norconsult basert på drøfting og innspill fra nøkkelpersoner i
Frøya og Hitra brann- og redning, samt innhenting av faktaopplysninger og generell informasjon om
brannvernet i regionen.

Norconsult har hatt ansvaret for prosessledelse, herunder sammenstilling av informasjon og faglige
vurderinger. Norconsult har innhentet nødvendig tilleggsinformasjon. Rapporten har gjennomgått en
tverrfaglig kvalitetssikring i Norconsult. Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært brannsjef Dag Robert
Bjørshol og rapporten har vært på høring hos begge brannvesenene før ferdigstillelse

Det ble gjennomført følgende arbeidsmøter i prosessen med å utarbeide denne ROS-analysen:

1. Oppstarts-og faridentifikasjonsmøte

Dato: 14. mai 2019
Tilstede: Arvid Hammernes, kst. brannsjef Frøya

Johan Pettersen, varabrannsjef Frøya
Kai A. Bremnes, innsatsleder Frøya
Vidar Aukas, tillitsvalgt Frøya
Dag Robert Bjørshol, brannsjefHitra
Per-Arne Willmann, varabrannsjefHitra
Sverre Strand Hansen, brannkonstabel Hitra
Tom Christian Martinsen, feierHitra
Kevin Medby, Norconsult
Tore Andre Hermansen, Norconsult
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2. Vurdering av risiko – fastsettelse av sannsynligheter, konsekvenser og tiltak 

 
Dato:   15. mai 2019 
Tilstede: Arvid Hammernes, kst. brannsjef Frøya 

Johan Pettersen, varabrannsjef Frøya 
Kai A. Bremnes, innsatsleder Frøya 
Vidar Aukas, tillitsvalgt Frøya 
Per-Arne Willmann, varabrannsjef Hitra 
Sverre Strand Hansen, brannkonstabel Hitra 
Tom Christian Martinsen, feier Hitra 
Roger Lund, innsatsleder Hitra 
Kevin Medby, Norconsult 
Tore Andre Hermansen, Norconsult 
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Krav til forebygging, og organisering og
dimensjonering

Forskrift om brannforebygging

Kartlegging av risikoen for brann

Kommunen skal ifølge §14 kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv,
helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i
kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der
brann kan føre til tap av mange menneskeliv.

Planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet

Kommunen skal ifølge §15 fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere
den kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og
begrunnes. Kommunen skal ifølge §16 gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende
arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om
risikoen for brann.

Risikobasert tilsyn

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av:

a) risikoen for tap av liv og helse
b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier
c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
d) risikoen for brudd på forebyggende plikter
e) effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.

Dimensjoneringsforskriften

Krav til innsatstid

Innsatstiden defineres i Dimensjoneringsforskriftens § 1-4 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til
den er i innsats på brannskadested. Kjøretiden er en del av innsatstiden. Den beregnes etter
fartsgrensen på aktuelle strekninger. Kravene til innsatstid er bestemmende for lokalisering av
brannstasjoner.

Dimensjoneringsforskriftens § 4-8 beskriver innsatstid for forskjellig type bebyggelse:

1) Innsatstiden skal ikke overstige 10 minutter for:
• Tettbebyggelse med stor risiko og særlig fare for rask og omfattende brannspredning.
• Sykehus/sykehjem mv (pleieinstitusjoner som krever assistert rømning, risikoklasse 6).
• Strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l.
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2) Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter
3) Innsatstiden utenfor tettsteder bør ikke overstige 30 minutter

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer for
økt risiko. Det skal dokumenteres hvordan dette er gjort. Innsatstiden for ankomst med redningsutstyr
for trafikkuhell bør ikke overstige 30 minutter. På steder med svært lav risiko for trafikkuhell, kan lengre
innsatstid aksepteres.

Dimensjonering og lokalisering

Forebyggende

Brannvesenets forebyggende avdeling skal ifølge § 3-2 være slik bemannet og ha slik kompetanse at
de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver
oppfylles. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brann-
forebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyg-
gende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Veiledningen til dimensjoneringsforskriften sier at minst ett årsverk pr. 10 000 innbyggere normalt vil
tilsvare omtrent 70-80 særskilte brannobjekter. Minstekravet er basert på erfaringer om hva kvalifisert
personell bruker av tid for å gjennomføre og følge opp lovpålagte tilsyn og annet forebyggende arbeid.

Beredskap

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor
krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal
være kvalifiserte som utrykningsledere. Av brannvesenets minstestyrke på 1 6 personer skal minst 4
mannskaper og evt. støttestyrke være i innsats innenfor kravene til innsatstider. Innen 10-15 minutter
etter at førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats.

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet
tettsted innenfor krav til innsatstider. Beredskapen skal organiseres, dimensjoneres og lokaliseres i
forhold til kartlagt risiko og sårbarhet.

Minstekravene til beredskap er fastsatt med sikte på at brannvesenet skal kunne håndtere branner i
objekter som oppfyller det branntekniske sikkerhetsnivået som følger av PBL med forskrifter.
Konsekvensene etter de fleste branner/ulykker regnes da å være redusert til det som «normalt» blir
akseptert.

Veiledningen til dimensjoneringsforskriften regner med at førsteinnsatsstyrken skal kontrollere en
«liten» brann, eksempelvis frittliggende bolig eller «liten» branncelle.

Dersom brannen ikke lar seg slokke innenfor startbranncellen, forventes det at minst 12-14 personer av
en minsteberedskap på 16 personer skal befinne seg på brannstedet innen 10-15 minutter etter at
førsteinnsatsen er iverksatt. Det forventes at hovedstyrken skal kunne forhindre brannspredning til
andre seksjoner gjennom utvendig brannbekjempelse, dvs. en større brann. Dersom dette ikke vurderes
som mulig, må kompenserende tiltak iverksettes (f.eks. sprinkling).

Det forventes ikke at brannvesenet skal kunne håndtere de aller største brannene eller ulykkene.
Innsatsen må da baseres på bistand, dvs. rekvirering av personell og utstyr med hjemmel i brann- og
eksplosjonsvernloven.
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Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal i henhold til § 5-2 minst bestå av:

- En utrykningsleder
- Tre brannkonstabler/røykdykkere
- Støttestyrke (fører for tankbil, fører for snorkel-/stigebil)

Laget skal være minste enhet som iverksetter førsteinnsats i branner, ulykker (trafikk/arbeid), akutt
forurensning osv.

Røyk- og kjemikaliedykkere:

Forskriften stiller ikke krav om at en kommune skal ha røyk- eller kjemikaliedykkere. Kommunen må
etter en samlet vurdering av bygningsmasse og risikoobjekter vurdere om røykdykkerinnsats er
nødvendig og kostnadseffektivt tiltak, eller om behovene kan løses på annen måte. Det er erfaring for
at forebyggende innsats kombinert med røykdykkerinnsats, er brannvesenets mest effektive virkemiddel
for å redusere skader.

Kjemikaliedykkerinnsats er spesiell, og behovet vil fremkomme i risiko- og sårbarhetsanalysen. Velger
kommunen å opprette en slik tjeneste, vil dette medføre spesielt utstyrsbehov, opplæring og øvelser.

Vaktberedskap

Forskriftens §§ 5-3 og 5-4 omtaler kravene til vaktberedskap og antall vaktlag.

I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3000 innbyggere, kan beredskapen organiseres av
deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved
alarmering, skal det opprettes lag med dreiende vakt.

I tettsteder med 3 000 - 8 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av
deltidspersonell med dreiende vakt.

I tettsteder med 8 000 – 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av
heltidspersonell kasernert innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan beredskapen
være organisert i lag med deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor utrykningsleder har brannvern
som hovedyrke.

I tettsteder med mer enn 20 000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av heltidspersonell
med kasernert vakt.

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter
§§ 5-2 og 5-3.

I tettsted fra 50.000 til 1 00.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke
etter §§ 5-2 og 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke.
Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.

Overordnet vakt

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere, skal det være
dreiende overordnet vakt, jf. § 5.6. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Forskriften
setter krav om at overordnet vakt skal kunne lede innsats på flere skadesteder samtidig.
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I forskriften legges det vekt på at kvalifisert utrykningsleder skal være leder på hvert innsatslag. Når
dette oppfylles, kan overordnet vakt konsentrere seg om å lede innsatsen på overordnet nivå.

Overordnet vakt vil i stor grad selv kunne bestemme når og om det skal rykkes ut. I veiledningens omtale
av § 4-0 uttrykkes det imidlertid at overordnet vakt primært bør være på skadestedet, men kan vurdere
behovet for dette.

Øving av beredskapen

I følge § 4-13 skal alt personell som inngår i beredskapen skal jevnlig øves for de oppgaver de kan
forventes å bli stilt overfor i brann- og ulykkestilfeller. Den samlede beredskap innenfor kommunen eller
brannvernregionen skal øves slik at samband og kommandolinjer fungerer tilfredsstillende.

Opplæring og kompetanse

Forskriften stiller i forskriftens kapittel 7 krav til opplæring og kompetanse for ledelse og mannskaper.

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne
forskrift stiller, jf. § 7-1.

Det skal gjennomføres praktiske og teoretiske øvelser med slik hyppighet, omfang og innhold at
personellets kompetanse blir vedlikeholdt og utviklet slik at den er tilstrekkelig til at brannvesenet kan
løse de oppgaver det kan forventes å bli stilt overfor.

Videre stilles det i kapittel 7 krav til yrkesutdanning, og konkrete kompetansekrav til brannkonstabel,
feiersvenn, operatør på nødalarmeringssentral, forebyggende personell, utrykningsleder, leder
beredskap, leder forebyggende, overordnet vakt og brannsjef.
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Beskrivelse av analyseobjektet

Figur 2–Analyseobjektets geografiskeavgrensning–kommunene Frøya og Hitra (kilde: DSB kart)

Frøya kommune

Frøya kommune grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya
består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest, så som de bebodde Sula,
Bogøyvær og Mausundvær, samt de fraflyttede Kya, Vågsvær og Humlingsværet, samt arkipelet Froan
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i nordøst. Øya Frøya grenser mot Frohavet i øst, Norskehavet i nordvest, Frøyhavet i nordøst,
Frøyfjorden i sør. Kommunen har til sammen ca. 5400 holmer og skjær.

Havbruksnæringen er stor på Frøya og Hitra. Disse to kommunen står sammen for 20 prosent av all
lakseslakting i landet og bidrar med over 40 prosent av eksportverdiene for Sør-Trøndelag.
Lakseslakteriet SalMar er en viktig bidragsyter til dette og medfører mye tungtransport på fv. 716,
gjennom Frøyatunnelen (150 meter under havet) og videre til Hitra.

Det er startet opp anleggsarbeid for å etablere en vindpark på Frøya.

Hitra kommune

Hitra kommune består av 2 500 øyer, holmer og skjær, de fleste av disse er ubebodd. Kommunen har
4659 innbyggere (SSB, 2017). Kommunens tettsteder slik det er definert av SSB er kommunesenteret
Fillan (992 innbyggere) og Hestvika (297 innbyggere). Fra 2020 får Hitra en del av Snillfjord, det vil si at
kommunen får litt mer areal på fastlandet, og noen hundre flere innbyggere.

Havbruksindustrien er allerede storog det er planlagt flere slike virksomheter i fremtiden, alle samlet på
Jøsnøya.

Det er etablert en vindpark på Eldsfjellet, denne ble startet opp i 2004.

Hovedforbindelsen til Hitra er fv. 714 gjennom Hitratunnelen. Dette er en undersjøisk tunell som ligger
264 meter under havet. Fra Hitra er det også undersjøisk veiforbindelse videre til Frøya gjennom
Frøyatunnelen. Førøvrig er det en hurtigbåtforbindelse til Trondheim og Kristiansund.

Havbruksnæringen innebærer at det foretas mye tungtransport på fv. 714 per i dag, men det planlegges
for en fremtidig sjøtransport av sjømat ved å etablere effektive havne- og terminalløsninger på Hitra.

Beskrivelse av Frøya og Hitra brann- og redning

Tabell 3 –Oversikt over antall innbyggere, boliger, piper, og ildstederi kommuneneper 2019 (kilde: SSB).

Kommune Antall innbyggere Antall boliger Antall
fritidsbygninger

Antall piper
(inkludert
fritidsbygninger,
tall fra 2018)

Frøya 5089 2479 1066 2623

Hitra 4704 2722 1381 3494

Befolkningsframskrivingen (hovedalternativet SSB) tilsier en befolkning på ca. 5800 på Frøya og ca.
4600 på Hitra i 2040.
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Gjeldende organisering og vakt

Tabell 4 –gjeldende organisering og vakt Frøya ogHitra brann-og redning

Kommune Ledelse Beredskap Vaktordning

Frøya Brannsjef i 20% stilling

Leder beredskap i 30%
stilling

Leder forebyggende i 70%
stilling

Sistranda stasjon har 16
mannskaper på generell
beredskap.

Nordskag stasjon har 4
mannskaper.

Mausund depot har 6
mannskaper.

Sula depot har 6
mannskaper.

Fire overbefal går dreiende
vakt, en uke pr mnd.

Vaktlag etableres ved behov

Hitra Brannsjef i 20% stilling

Leder beredskap i 30%
stilling

Leder forebyggende i 70%
stilling

Fillan stasjon har 16
mannskaper med
personsøker.

Sandstad stasjon har 8
mannskaper.

Kvenvær depot har 3
mannskaper.

Fire overbefal går dreiende
vakt, en uke pr mnd.

I høytidshelger blir det satt
opp vaktlag med sjåfør og to
røykdykkere.

Forebyggende-oppgaver dekkes av en felles stilling på 40%.

Feiertjenesten er også felles og inngår i Sør-Fosen interkommunale feiervesen med to feiere i 100%
stilling, pluss en faglig leder i 20% stilling.

Kjøretøy

Nedenfor følger en oversikt over kjøretøy som brannvesenene disponerer.

Tabell 5 –kjøretøyer disponert av Frøya brann-og redning

Kjøretøy/transportmateriell Frøya Årsmodell Plassering

Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda

Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda

Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda

Vaktbil 2014 Sistranda

Adm.bil 2018 Sistranda

Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag
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Tabell 6 –kjøretøyer disponert av Hitra brann-og redning

Kjøretøy/transportmateriell Hitra Årsmodell Plassering

Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan

Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan

Feierbil 2004 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Terrengkjøretøy (MAN 4x4, 1500 liter) 1992 Sandstad

Toyota Hiace 2002 Kvenvær

Hendelsesstatistikk

Utrykningsstatistikk mottatt fra Frøya brann- og redning viser at det i perioden fra 2014 og fram til og
med 2018 er foretatt 322 utrykninger. Fordelingen av antall utrykninger pr. år og samlet for perioden
2014-2018 er gjengitt i tabellen nedenfor.

Tabell 7–Hendelsesstatistikk og utrykninger i perioden 2014-2018for Frøya brann-og redning

Hendelser Frøya 2014 2015 2016 2017 2018

Annen assistanse 6 6 6 4 1

Pipebrann 0 2 0 0 0

Falsk alarm 1 2 1 2 1

Brann i kjøretøy 0 1 5 3 2

Trafikkulykke 11 12 7 18 9

Annen brann 7 2 4 2 1

Brann i båt 1 1 1 0 1

Brann i gras/kratt/skog 8 7 6 2 2

Brann i bygning 1 1 7 11 8

Unødig alarm 19 15 7 9 17

Brannhindrende 4 5 2 1 1

Førstehjelp/div. helse 6 8 8 18 26

Akutt forurensning 5 3 3 2 4

Totalt 69 63 55 72 63

Hendelser som skiller seg ut i perioden er unødig alarm (ABA), trafikkulykker og helseoppdrag.
Helseoppdrag har hatt en spesielt markant økning de siste to årene. I tillegg har det vært en økning i
bygningsbranner siste 3 år.
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Utrykningsstatistikk mottatt fra Hitra brann-og redning viser at det i perioden fra 2014og fram til og med
2018 er foretatt 292 utrykninger. Fordelingen av antall utrykninger pr. år og samlet for perioden 2014-
2018 er gjengitt i tabellen nedenfor.

Tabell 8–Hendelsesstatistikk og utrykninger i perioden 2014-2018for Hitra brann-og redning

Hendelser Hitra 2014 2015 2016 2017 2018

Annen assistanse 7 3 3 4 9

Pipebrann 1 0 0 3 1

ABA (autom. brannalarm) 16 15 15 11 17

Brann i kjøretøy 4 4 5 2 3

Brann i tunnel 1 0 1 0 0

Trafikkulykke 7 13 14 9 8

Annen brann 5 3 5 8 1

Ambulanseoppdrag 4 2 2 10 5

Brann i gras/kratt/skog 6 3 4 1 6

Brann i bygning 4 6 8 7 5

Unødig alarm 4 3 3 2 9

Totalt 59 52 60 57 64

ABA og trafikkulykker skiller seg ut som hendelser med flest utrykninger i perioden.

Samarbeidsavtaler

Frøya og Hitra brann- og redning har følgende skriftlige samarbeidsavtaler om bistand ved hendelser:

• Gjensidig samarbeid i feiertjenesten, og forebyggende brannvern.

• Fylkessamarbeid om:
110- sentral
IUA - samarbeid (akutt forurensing)

Særskilte brannobjekter

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om utvelgelse og registrering av særskilte
brannobjekter og om at kommunen skal føre tilsyn med disse. Kategoriseringen av objektene i ulike
grupper innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres tilsyn med
og hvor ofte de skal følges opp. Forskriften deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier:

a) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den

virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller
hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.
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Frøya brann- og redning har 40 særskilte brannobjekter og Hitra har 54.

Innsatstider

I tillegg til særskilte brannobjekter som krever tilsyn, er det også noen av disse som har spesielle krav
til innsatstider. Gjennom dimensjoneringsforskriften stilles følgende krav: Til tettbebyggelse med særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den
økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Tabell 9 –Objekter med krav til 10-minutters innsatstid:

Kommune Navn Brannvesenets estimerte innsatstid

Hitra Helsetunet (sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt

Hitra Blåfjell omsorgsboliger (ikke sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt

Frøya Hotell Frøya 8 min på dagtid/ 10 min på natt

Frøya Frøya sykehjem Hamarvik (ikke sprinklet) 13 min på dagtid/ 15 min på natt

Ny stasjon i Fillan er under er under planlegging. Det vurderes en utvidelse og ombygging av dagens
stasjon som blant annet vil ivareta HMS-krav knyttet til ventilasjon, ren og skitten sone. Alternativt
vurderes også en flytting av denne stasjonen da den er lite gunstig plassert når det gjelder utrykning fra
denne. Den ligger i umiddelbar nærhet til idrettsparken og ved arrangementer må det sperres av for å
sikre mulighet for utrykning, dette på grunn av parkingssituasjonen rundt idrettsparken. Utrykning
foregår også forbi områder hvor det tidvis oppholder seg mange barn, noe som kompliserer
utrykningskjøring spesielt. Uansett plassering vil kravene til innsatstid til 10-minuttersobjektene ivaretas.

Innsatstid i tettsteder for øvrig og utenfor tettsteder

Dimensjoneringsforskriftens § 4-8 beskriver følgende innsatstid til tettbebyggelse som ikke har særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l.:

• Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter
• Innsatstiden utenfor tettsteder børikke overstige 30 minutter

Hitra brann- og redning har beregnet innsatstider i kommunen. Beregningen som er utført med 3
stasjoner (Fillan, Sandstad og Kvenvær) viser at det er noen mindre område som ikke dekkes innen 30
minutter - i sørvest og på Dolmøya og Fjellværsøya.

Fra 2020 foretas en grensejustering og Hitra tillegges en del av Snillfjord kommune og en mulig løsning
da er at Snillfjords stasjon på Sunde og stasjonen på Sandstad slås sammen med mannskaper, men at
begge stasjonene opprettholdes.

For Frøya sin del er det kun Hamarvika og Sistranda som iflg. SSB er definert som tettsteder, og begge
dekkes innen 20 minutter. Ellers dekkes resten av hovedøya Frøya innenfor 30 minutters. Dette gjelder
ikke den bebodde øyrekka tilhørende Frøya kommune. Her foreligger det per i dag ingen avtale med
båtskyss for brannberedskapen. Øyene Sula og Mausundvær har hvert sitt branndepot med 6
depotpersoner.
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Metode

Innledning

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø og materielle verdier følger hovedprinsippene
i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref. 1.4.6).

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser 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.

Det er gjennomført en innledende farekartlegging som er konkretisert gjennom en detaljert vurdering av
risiko, jf. vedlegg 1. På basis av fareidentifikasjonen og risikoanalysen fremmer vi tiltak som foreslås
implementert. Disse tiltakene oppsummeres i vedlegg 1.

Fareidentifikasjon

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser -f.eks. ekstremvær. En fare
er derfor ikke stedfestet og kan representere en felles kilde til hendelser med likhetstrekk. I kapittel 5 er
resultatet av fareidentifikasjonsprosessen fra møte nr. 1 gjengitt.

Risikoanalyse

Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. For
eksempel innebærer én hendelse hvert 50 år at det er 2% årlig sannsynlighet for at den inntreffer.

Konsekvensene er vurdert med hensyn til verdiene “Liv og helse”, “Ytre miljø” og “Materielle
verdier/samfunnsverider”. Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring
(statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn.

Tabell 10-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
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Tabell 11 – Konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten konsekvens Liv/helse 
Ingen personskade. 
Ingen tap av dyr. 
 
Ytre miljø 
Ubetydelig miljøskade. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier 
Materielle skader < 100 000 kr / ingen skade på eller tap av samfunnsverdier. 

2. Liten konsekvens Liv/helse 
Personskade.  
Tap av mindre enn 50 dyr. 
 
Ytre miljø: 
Lokale miljøskader*. 
  
Materielle skader/samfunnsverdier 
Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr / ubetydelig skade på eller tap av 
samfunnsverdier. 

3. Middels konsekvens Liv/helse 
Alvorlig personskade.  
Tap av 50 – 100 dyr. 
 
Ytre miljø 
Regional miljøskade**, restitusjonstid inntil 1 år. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier 
Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr / kortvarig skade på eller tap av 
samfunnsverdier.  

4. Stor konsekvens Liv/helse 
Dødelig skade, 1-5 personer. 
Tap av 100 – 150 dyr. 
 
Ytre miljø 
Regional miljøskade, restitusjonstid inntil 10 år. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier 
Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr / skade på eller tap av 
samfunnsverdier med noe varighet. 

5. Meget stor konsekvens Liv/helse 
Dødelig skade, flere enn 5 personer. 
Tap av flere enn 150 dyr. 
 
Ytre miljø 
Irreversibel miljøskade. 
 
Materielle skader/samfunnsverdier         
Svært store materielle skader > 100 000 000 kr / varige skader på eller tap av 
samfunnsverdier. 

*   Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet av utslippspunktet. 
** Regionale konsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor utslippsområdet. 
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Vurdering av risiko

De uønskede hendelsene er vurdert i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens.
Risikoreduserende tiltak er deretter vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en
risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.

Risikomatrisen har 3 soner:

GRØNN Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er ikke nødvendig, men bør vurderes
GUL Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap må vurderes
RØD Uakseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor.

Tabell 12–Risikomatrise

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

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

Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak

Med risikoreduserende tiltak mener vi forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap
(konsekvensreduserende tiltak) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til
akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at hendelsens
plassering i risikomatrisen forskyves.

Hendelser i matrisens røde områder –forbyggende tiltak/beredskap 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 akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i
form av tiltak.

Hendelser i matrisens gule områder –forbyggende tiltak/beredskap bør vurderes
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. I mange tilfeller er dette
hendelser som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er
hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte-vurdering.

Hendelser i matrisens grønne områder –akseptabel risiko
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-reduserende
tiltak i utgangspunktet ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres
ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å iverksette tiltak
for disse hendelsene.
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Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering

Uønskede hendelser

Basert på fareidentifikasjonsmøte har arbeidsgruppen, jf. kap. 1.,7 kommet frem til at følgende farer er
aktuelle og vurdert med hensyn på risiko:

1. Industribrann/-eksplosjon

2. Brann i renovasjon-/gjenvinningsanlegg

3. Farlig stoff - brann/eksplosjon/utslipp

4. Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon

5. Brann i hotell

6. Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell)

7. Brann i overnattingssted på Øyrekka

8. Brann i leirskole

9. Sentrumsbrann med stort evakueringsbehov

10. Brann i lokale med store menneskeansamlinger

11. Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri,

12. Brann i landbrukseiendom

13. Brann i kraft-/trafostasjon

14. Stor skog-/lyngbrann

15. Brann i område med begrenset slokkevanns-kapasitet (kommunal vannforsyning med

tilstrekkelig trykk og -mengde)

16. Brann i hyttefelt/campingplass

17. Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter

18. Brann i båt i gjeste-/båthavner

19. Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg

20. Brann i brønnbåter/fôr-båter

21. Brann i båthotell

22. Transport av farlig gods på vei

23. Stor vegtrafikkulykke

24. Småflyulykke

25. Akutt forurensning sjø

26. Ekstremvær

27. Ulykker med redningsbehov

28. Helseoppdrag

29. PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling
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Sårbarhetsvurdering

Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet fokuserer på konsekvensene -
evnen til å motstå virkninger av hendelser og til å gjenoppta normalsituasjonen etter hendelser. Det er
flere sårbarheter som kan påvirke brannvesenet og evnen til å yte tjenester i gitte situasjoner. I det
videre diskuteres en rekke faktorer som kan være med på å påvirke og øke sårbarheten til Frøya og
Hitra brann- og redning.

Strømbrudd

Brann, eksplosjon eller sabotasje kan medføre havari av en hel transformatorstasjon mellom
regionalnettet og fordelingsnettet. Dette er en hendelse som kan medføre inntil 4 døgns strømbrudd i
regionen.

Strømbrudd vil ved langvarige utfall kunne medføre utfordringer for brannvesenet. Ingen av
brannstasjonene på Frøya og Hitra har nødstrømsaggerat fastmontert. På Frøya har de aggregat til
lading av kommunikasjonsutstyr. Hitra har et mindre aggregat på 3,8 kW i mannskapsbilen i Fillan og
mulighet for å låne et større aggregat fra kommunens vannverk. Utstyr med batteribackup kan ikke
forsyne mange timer før det blir utladet. Langvarig strømbrudd gir først og fremst store konsekvenser
vinterstid og vil påvirke kommunikasjonen (ekom).

Bortfall av ekomtjenester (herunder Nødnett)

Bortfall av ekomtjenester kan gi meget store konsekvenser for liv og helse dersom det samtidig er behov
for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. Publikum kan risikere ikke å oppnå kontakt med
nødetatene. Mange innbyggere benytter nå kun mobiltelefoni etter å ha sagt opp sine fasttelefoni-
abonnement. Brannvesenet kan også ha behov for å benytte mobiltelefoni som reservevarsling av
mannskaper.

Hitra brann-og redning har målt dekningen til Nødnett i kommunen. Dette er målinger som er utførttidlig
i 2016 og kontrollert opp mot målinger høsten 2017. Resultatene viser entydig lavere dekningsgrad,
hvilket gir et mer sårbart nødnett for brannvesenet på Hitra. Dekningsgraden er også utfordrende i
forhold til mannskapenes bostedsadresser der enkelte ikke oppnår dekning når de oppholder seg
hjemme. Videre har nødnettet blant annet vist seg å være sårbart ved lynnedslag. 110-sentralen er klar
over den dårlige dekningen og har uttalt at de ved behov vil supplere med UMS-varsling.

Slik Nødnett er bygget, vil 85 % av Nødnetts basestasjoner fungere i 8 timer mens resterende vil ha
reservestrøm for 48 timer (prioriterte basestasjoner). Reservestrøm til 48 timers-basestasjonene blir
levert fra batteri eller dieselaggregat. Basestasjoner som mister forbindelsen med nettverket, vil kunne
gi dekning til radioterminaler som ligger innenfor dekningsområdet. Brukere av Nødnett-radioterminaler
som befinner seg innenfor dekningsområdet vil ha fungerende samband seg imellom, men det vil ikke
være samband med brukere som er dekket av andre basestasjoner, eller med operasjonssentralene.

I Telenors nett vil det for fasttelefoni (PSTN/ISDN) være driftstid etter strømbrudd i om lag 8 timer, med
unntak for anlegg med stasjonære aggregatinstallasjoner. En del basestasjoner for mobiltelefoni kan
være uten batteribackup, men de fleste vil ha mellom 2 og 4 timer driftstid (forutsatt normal bruk). Noen
er utrustet med stasjonære aggregater i kombinasjon med batterier for å sikre uavbrutt krafttilgang. For
internett/bredbånd sier Telenors policy 8 timer, men for disse tjenestene vil det også avhenge av om
brukerne kan opprettholde 230V til sitt terminalutstyr.

Bortfall av slokkevannforsyning

Lokal vannforsyning på brannstedet er i mange tilfeller avgjørende, og utfall av vannforsyning vil gi store
utfordringer. Det er dårlig/manglende kommunal vannforsyning der det er spredt bebyggelse i
kommunene.
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TEK 17 § 11-17 angir at vannforsyningsanlegg med ledningsnett skal være dimensjonert slik at det gir 
tilstrekkelig mengde og trykk til å dekke vannbehovet, inklusive slokkevann.  

Stengte veger 

Veger kan bli stengte i forbindelse med naturbaserte hendelser og alvorlige trafikkulykker. Det er én 
høyt trafikkert fastlandsforbindelse til Hitra og Frøya, fv. 714 gjennom Hitratunnelen og Frøyatunnelen, 
som vil gi stor sårbarhet knyttet til fremkommelighet dersom denne blir stengt over lengre tid. Videre må 
det bemerkes at tunnelene har en bratt stigning og at tungbilandelen er høy. Skred som kan medføre at 
fv. 714 blir ufremkommelig medfører også en sårbarhet og er beskrevet i kommunenes helhetlige ROS-
analyser fra 2015.  

Havari av brannbil 

Kjøretøy kan havarere som følge av kollisjon, utforkjøring eller annen feil og skade (teknisk svikt). Dette 
medfører ofte at kjøretøyet er utilgjengelig i flere dager, på grunn av lang avstand til serviceverksted. 
Flere av kjøretøyene til Hitra brann- og redning er gamle, enkelte 20-26 år gamle. Spesielt er dette 
sårbart når det gjelder kjøretøy som tankbil og andre som ikke raskt kan erstattes og som brannvesenet 
heller ikke har egen reserve for. Frøya brann- og redning har generelt en god kjøretøypark med relativt 
nye biler.  

Sykdom og ferieavvikling 

Epidemier kan medføre at en stor del av befolkningen og brannmannskaper blir indisponert. 
Brannmannskaper bør prioriteres ved vaksinering. Det bør også gis overlappende kompetanse hos de 
ansatte slik at sårbarheten reduseres ved sykmeldinger og når noen slutter. 

Ferieperioder kan gi sårbarhet og det må vurderes om det er nødvendig med innleie av ferievikarer, for 
eksempel deltidsmannskaper fra andre kommuner i regionen. 

Bemanning og rekruttering 

Det vurderes at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli problematisk. 
Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og etterkomme 
kravene i dimensjoneringsforskriften. Videre oppleves det allerede i dag utfordringer med å rekruttere 
tilstrekkelig kompetent personell som både bor og jobber i akseptabel avstand til depotstyrkene. 

På Frøya erfares også en sårbarhet knyttet til mannskapenes oppmøte ved alarm, spesielt i helgene 
men også i ukedagene har det den siste tiden vært få som møter opp.  
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Konklusjon

Risikobilde

Hendelsene listet i kapittel 5 er vurdert med hensyn på risiko, jf. vedlegg 1, og er på bakgrunn av
arbeidsgruppens vurderinger lagt inn i risikomatrisene nedenfor. De enkelte risikomatrisene gjengir de
ulike konsekvenskategoriene liv og helse, ytre miljø og materielle verdier/samfunnsverdier. Hendelsene
er gjengitt med det nummeret som de fikk i kapittel 5. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede
sonene i risikomatrisene nedenfor.

Risikomatrisen har 3 soner:

GRØNN Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er ikke nødvendig, men bør vurderes
GUL Akseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap må vurderes
RØD Uakseptabel risiko -forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig (for de hendelser

som brannvesenet skal håndtere lokalt, men ikke større/regionale hendelser hvor det
brukes regionale ressurser)

Tabell 13–Risikomatrise –kategori liv og helse

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig 15,19 18,28
4. Meget sannsynlig 14,26 20,21,22 1,6,7,11,16,23,27 29

3. Sannsynlig 25 13 2 3,8,9,10, 12,24 4,17
2. Moderat sannsynlig 5
1. Lite sannsynlig

Tabell 14–Risikomatrise –kategori ytre miljø

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig 19,28 15,18
4. Meget sannsynlig 6,7,11,14,16,20,

23,27,29
21,22,26 1

3. Sannsynlig 4,8,9, 10,12,24 13 2,3 17 25
2. Moderat sannsynlig 5
1. Lite sannsynlig

Tabell 15–Risikomatrise –kategori materielle verdier/samfunnsverdier

SANNSYNLIGHET
KONSEKVENS

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor

5. Svært sannsynlig 28 18 15,19
4. Meget sannsynlig 27 16,29 6,7,11,22,26 20,14,21 1,23

3. Sannsynlig 2,8,24 3,4,9,10,12,13,17 25
2. Moderat sannsynlig 5
1. Lite sannsynlig
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Hendelser vurdert til å ha et uakseptabelt risikonivå

Kategori –Liv og helse

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien liv og helse
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon
4 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon
6 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell)
7 Brann i overnattingssted på Øyrekka

11 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri)
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
16 Brann i hyttefelt/campingplass
17 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
23 Stor vegtrafikkulykke
27 Ulykker med redningsbehov
28 Helseoppdrag
29 PLIVO-hendelser/tilsiktet handling

Kategori –Ytre miljø

Følgende hendelse er vurdert å ha et høyt risikonivå for kategorien ytre miljø:

Nr. Beskrivelse
25 Akutt forurensning sjø

Kategori –Materielle verdier

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien materielle verdier/samfunnsverdier
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon

14 Stor skog-/lyngbrann
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
20 Brann i brønnbåter/fôr-båter
21 Brann i båthotell
23 Stor vegtrafikkulykke
25 Akutt forurensning sjø

Oppsummering av risikobildet

Analysen viser at det generelt sett er flere hendelser som kommer ut med uakseptabelt høyt risikonivå
i kategorien liv og helse og materielle verdier/samfunnsfunksjon. En ROS-analyse som utarbeides for
et brannvesen, med fokus på brann og redning, vil naturlig identifisere en del hendelser som kommer



Oppdragsnr.: 5193367 Dokumentnr.: ROS Versjon: J03
Risiko-og sårbarhetsanalyse | Brann-og ulykkesrisiko

2019-09-25 | Side 30av 48

ut med høy risiko i nevnte kategorier. Noenav disse kan også betegnes som storeog alvorlige hendelser
(storulykke). Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp mot slike store
hendelser -en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn for disse, der også ressurser fra
andre regioner/fylker bidrar i håndteringen.

Reelle hendelser som er håndtert av brannvesenene de siste årene, viser at det har vært mange
trafikkulykker sammenlignet med andre hendelser. Frøya har i tillegg hatt en markant økning i
helseoppdrag de siste årene. Av branner er det brann i bygning som dominerer, og her har også Frøya
hatt en markant økning de siste årene. Dette er hendelser som er vurdert i risikoanalysen, og kan
betegnes som typiske hendelser som det lokale brannvesenet må påregne å håndtere og dimensjonere
beredskapen for å kunne håndtere alene. Kommunenes helhetlige ROS-analyser (2015) har også
indentifisert boligbrann som en hendelse med uakseptabel risiko, i tillegg til tunnelbrann som også er
dekket her i denne ROS-analysen. Frøyatunnelen og Hitratunnelen er blant de 42 tunnelene i Norge
som av Transportøkonomisk institutt (2012) er ansett for å ha høyest risiko for bilbrann. Felles for alle
tunnelene er at de er lange og har bratt stigning. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i
Frøyatunnelen

Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk med et stort antall oppdrettsanlegg og annen virksomhet
knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet til havbruk
på Jøsnøya, som vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også at det er et stort
antall båter og flåter som er knyttet til denne næringen, og hvor krevende branner kan oppstå.

Brannstudien (DSB, 2015) har vurdert utviklingstrekk og identifisert flere risikogrupper som øker
betraktelig i fremtiden, for eksempel hjemmeboende eldre og enkelte innvandrergrupper. Det vil også
bli et skifte fra institusjoner til flere omsorgsboliger. Se for øvrig kapittel 1.2.

Risikoreduserende tiltak

Med utgangspunkt i avdekt uakseptabel risiko, jf. kap. 6.2/ vedlegg 1, er det foreslått risikoreduserende
tiltak.

Forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak

Forebyggende (sannsynlighetsreduserende) tiltak foretrekkes når risikoreduksjon er nødvendig,
spesielt når risiko gjennom slike tiltak kan reduseres ned til akseptabelt risikonivå (grønn sone).

Handlingsrommet for sannsynlighetsreduserende tiltak ligger hovedsakelig hos objekteiere.
Brannvesenet må oppfordre kommunen og andre objekteiere til at det vurderes ytterligere tiltak for å
redusere risikoen ved objekter det dette er kommentert i vedlegg 1.

Brannvesenet kan i tillegg bistå gjennom informasjon om brannsikkerhetfor å heve kompetansen hos
objekteiere og -brukere, objektsyn, og tilsynsaktiviteter. ROS-analysen bør derfor brukes aktivt til
planlegging og gjennomføring av tilsynsaktiviteter.

Forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunen å kartlegge sannsynligheten for brann og
konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal
herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet
av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14). Her kreves det ett
bredt samarbeid mellom de ulike enhetene i kommunen.

Forskriften medfører også at feiing/tilsyn skal gjelde alle bygg, det vil si at alle hytter som eri bruk også
omfattes av denne forskriften. Det vil være utfordrende for brannvesenet å registrere og kartlegge
behovet for-og gjennomføre feiing og tilsyn av disse.
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Det vises i tillegg til vedlegg 1 for ytterligere identifiserte tiltak.

Konsekvensreduserende tiltak (beredskap)

Konsekvensreduserende tiltak vil kunne begrense skadene dersom hendelser inntreffer. I vedlegg 1 er
det fremmet konsekvensreduserende tiltak der dette har vært hensiktsmessig.

Sentrale tiltak er planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser slik at mannskapene får
nødvendig og god trening til å håndtere ulike hendelser. Samøvelser med virksomheter med høyt
risikopotensial er også et viktig tiltak. Det er også indentifisert behov for kompetanseheving hos
mannskapene for flere av hendelsene. Frøya og Hitra brann- og redning tilrådes å utarbeide en
beredskapsanalyse for å identifisere et utvalg hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for
(bemanning, kompetanse og utstyr).

Tiltak knyttet til områder med begrenset slokkevannkapasitet (kommunal vannforsyning med tilstrekkelig
trykk og -mengde) vil være atbrannvesenet oppfordrer til utbedring av kommunalt slokkevann i aktuelle
områder. I tillegg kan det utføres kontroll av mengde og trykk på det kommunale ledningsnettet.

Det må også vurderes et felles behov for kjemikaliedykkere (innkjøp av utstyr og utdanning av
mannskaper) gitt at det vil etablere seg flere virksomheter med risikopotensial i fremtiden.

Det vises i tillegg til vedlegg 1 for andre identifiserte tiltak.

Konklusjon

Risikoanalysen har avdekket et risikobilde som fremstår som forventet ut ifra beliggenhet, geografiske
forhold, klima, kommunestruktur, næringsaktiviteter og infrastruktur. Spesielt store branner og store
ulykker kommer som ventet ut med uakseptabelt høyt risikonivå for kategoriene liv/helse og materielle
verdier/samfunnsverdier. Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp mot de
største og mest omfattende hendelsene - en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn
for disse. Ulykker med redningsbehov, og PLIVO-hendelser, er også vurdert til å ha høy risiko for tap
av liv og helse.

Innsatstider til risikoobjekter med krav til 10-minutters innsatstid er ivaretatt, bortsett fra Frøya sykehjem
hvor det er beregnet en innsatstid på 13 minutter på dagtid og 15 minutter på natt.

Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk, med et stort antall oppdrettsanlegg og annen virksomhet
knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet til havbruk
på Jøsnøya. Dette vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også et stort antall
båter og flåter der krevende branner kan oppstå.

Når det gjelder forhold som påvirker sårbarhet, så er Frøyatunnelen og Hitratunnelen blant de 42
tunnelene i Norge som av Transportøkonomisk institutt (2012) vurderes å ha høyest risiko for kjøretøy-
branner. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i Frøyatunnelen. Felles for tunnelene er at
de er lange og har bratt stigning. Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal
vannforsyning. Det gir brannvesenet utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder
slokkevann. Dette tilsier at det er stort behov for en robust tankbilberedskap. Planlagte fremtidige
høyhus medfører også at anskaffelse av høyderedskap/lift må vurderes.
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Det er avdekket sårbarhet knyttet til Nødnettets dekning på Hitra. Brannstasjonene har ikke 
nødstrømsaggregat og er dermed sårbare overfor et langvarig strømbrudd med følgeeffekter, slik som 
for eksempel tap av ekom-tjenester.  
 
Det vurderes også at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli utfordrende. 
Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og etterkomme 
kravene i dimensjoneringsforskriften. Det er også utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og kompetent 
personell til depotstyrkene, og det er avdekket sårbarhet knyttet til Frøya-mannskapenes oppmøte ved 
alarm. Dette gjelder spesielt i helgene, men også i ukedagene har det vært tilfeller der få kunne møte.  
 
Forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunene å kartlegge sannsynlighet for brann og i 
hvilken grad hendelsene kan få konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kommunen skal 
også kartlegge hvilke utsatte grupper i kommunen som har økt sannsynlighet for å omkomme i eller bli 
skadet av brann. Også brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14) skal 
kartlegges. Frøya og Hitra brann- og redning tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse som grunnlag 
for et risikobasert forebyggendearbeid og -tilsyn. 
 
Spesifikke risikoreduserende tiltak knyttet til de ulike vurderte uønskede hendelsene i risikoanalysen er 
listet opp i vedlegg 1. De mest sentrale tiltakene er gjengitt i kapitlene 6.3.1 og 6.3.2. For å imøtegå 
mange av de identifiserte tiltakene, tilrådes Frøya og Hitra brann- og redning å utarbeide en 
beredskapsanalyse for å identifisere et utvalg hendelser som beredskapen skal dimensjoneres for. I en 
slik analyse vil nødvendige ressurser (bemanning, kompetanse og materiell) bli identifisert.  
 
Gjennom denne ROS-analysen er det synliggjort flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen 
for Frøya og Hitra. De mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 
kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser, mv. Utover dette vil det 
også gi rom for å se nærmere på stasjonsstruktur og fordeling av ressurser og utstyr. For mer konkrete 
vurderinger av dette, herunder bemanning og organisering, så vises det til GAP-analysen som er utført 
i forbindelse med denne ROS-analysen. 
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Vedlegg – Vurdering av risiko             

Nr. 
Uønsket 
hendelse 

Aktuelle objekter/ sårbart 
område 

Kommentarer til  
Sannsynlighet (årsaker) og 
konsekvens 

Vurdering av risiko 

Annet/ tiltak 
S K 

Liv og helse 
Ytre miljø 
Samfunnsverdi 

R 

1 Industribrann/-
eksplosjon 

Virksomheter lokalisert i/ på; 
Hestvika, Ulvøya, Kuøya, 
Dolmsundet, Hitra 
industripark. 
 
Lerøy, Marin Harvest og 
Kvernhusvik skipsverk har 
industrivern. 
 
Hitra kysthavn  
 
Wingvax 
(vaksinasjonsproduksjon) 
 
BEWI (storulykkebedrift med 
høy brannbelastning, LNG). 
Bygget i flere trinn, usikker 
brannteknisk status. Fører 
tilsyn og samarbeid med 
industrivern.  
 
Frøya transportsenter (nabo 
til BEWI) 
 
Farlig gods-lager 
(Nordhammarvik 
industriområde) 
 

Sannsynlighet Historiske data 
tilsier meget 
sannsynlig. Det 
foregår også en 
storstilt utbygging 
av nye 
virksomheter 
knyttet til havbruk 
på Hitra.  
 
 
 
 

4 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Tilsyn og kontroll med 
egenøvelser hos objekteier. 
 
Gjennomføre øvelser med de 
enkelte virksomhetene. 
 
Gjennomføre befaring på 
virksomhetene og utarbeide 
objektplaner for disse 
bygningene.  
 
Planlagt utbygging medfører 
at det må vurderes behov for 
ytterligere kjemikaliedykkere/-
utstyr, herunder se på 
samarbeidsordninger med 
industrien.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Denne type 
hendelser kan 
under uheldige 
omstendigheter 
medføre alvorlig 
skade/ dødsfall, 
forårsake akutte 
utslipp og medfører 
som oftest store 
materielle skader. 
 
Frøya har 
kjemikaliedykkere – 
8 mann med 
kompetanse og tre 

3  

5  
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Salmar (LNG, ammoniakk – 
får oversikt) 
 
Nesset industripark 
(fryselager, ammoniakk) 
 
Hestnes offshore og 
aquaservice (notvaskeri, 
impregnering, mv) 

sett med 
kjemikalieutstyr. 

2 Brann i 
renovasjon-
/gjenvinnings-
anlegg 
 

HAMOS  
RagnSells 
Kystavfall 
Nybygd HAMOS på Frøya – 
mottak av farlig gods midt i 
bygget, dialog om dette 
 

Sannsynlighet Erfaring med 
tidligere hendelser 
tilsier at dette er 
sannsynlig. 

3 3  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelser. 
 
Vurdere behov for 
kjemikaliedykkere. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Utslipp til luft og 
giftig røyk. 
 
Forurenset 
slokkevann. 

3  

3  

3 Farlig stoff - 
brann/ 
eksplosjon/ 
utslipp 

Ved oppdretts- og 
videreforedlingsanleggene 
oppbevares det i større 
mengder; H2O2 

(hydrogenperoksid), 
ammoniakk, klor, gass mv.  
 
LNG kommer på Hitra 
kysthavn 
Gassanlegg kan komme ifm. 
kommende utbygging av 
Hitra industripark. 
 

Sannsynlighet Generelt bygges 
stadig flere bygg 
med 
gassinstallasjoner 
(propan) og 
hendelsen 
vurderes til å være 
sannsynlig. 
 
 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelser. 
 
Tilsyn og kontroll med 
egenøvelser hos objekteier. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Stor konsekvens 
for liv og helse og 
stor konsekvens for 
materielle verdier. 

3  

4  
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Tankanlegg med petroleum 
(marin diesel) kan komme til 
Hitra kysthavn. 
 
Det er lokalisert et 
sprengstofflager på Hitra  
(utenfor tettbebygd strøk) – 
kan være utfordring knyttet til 
skogbrann. 
 
BEWI og Salmar/Nutrimar 
(LNG). 
 
Eidsvåg transport (stor 
dieseltank, lager farlig gods) 
 

 
 

4 Stor brann i 
helse-
/omsorgs-
institusjon 

 
 

 
 

Blåfjell (Hitra borettslag) og 
Helsetunet. 
 
Omsorgsboliger i Sunde 
 
Frøya sykehjem + 8 
leiligheter (uten sprinkling) 
 
Beinskaret omsorgsboliger 
 
TOBB-boligene 
(omsorgsboliger) 
 
Mausen omsorgsboliger (ikke 
sprinklet, men varsling til 
teknisk vakt) 
 
Melansjø omsorgssenter 
(lang innsatstid 40-45 min) 
 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier at 
dette er sannsynlig. 
 
 

3 5  Tiltak: 
Forebyggende- og  
informasjonsarbeid. 
 
Opplæring av personell på 
institusjon. 
 
Sprinkling av Blåfjell - 
dårligere helse på beboerne 
– krever assistert rømming.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for liv/ 
helse. 
 
Ved brann på 
dagtid kan det 
være få 
mannskaper som 
møter opp, dette 
medfører at en 
brann kan utvikle 
seg. 
 

1  

4  
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Sandstad omsorgssenter 
(ikke sprinklet, men varsling) 

5 Brann i hotell 
 

Hjorten og Dolmsundet hotell 
 
Hotell Frøya 
 
Sula rorbu- og havhotell (ikke 
sprinklet) – to etasjer og 
vanskelig å drive innsats 

Sannsynlighet Vurderes som 
moderat sannsynlig 
gitt at det bare 
finnes 4 hotell og at 
forebyggende tiltak 
i stor grad er 
etablert. 
 

2 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Etablere objektplaner.  
 
Tilsyn for å se at det 
brannforebyggende arbeidet 
opprettholdes.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for 
liv/helse. 
 
3 hoteller er 
sprinklet 

1  

4  

6 Brann i 
overnattings-
sted (annet 
sted enn 
hotell) 
 
 

Det er mange mindre 
utleievirksomheter særlig i 
forbindelse med fisketurisme 
på Hitra og Frøya (rorbuer, 
mv) –brannvesenet opplever 
en stor utfordring med disse. 
Det vanskelig å få oversikt og 
kontroll på disse stedene.  
 
Sistranda skole knyttet til 
Frøya storhall (avtale om 
rydding av skole for 
overnatting hver helg 
 
Naz Perwer (Hemnskjel 
feriesenter) 
 
Aunøya – et utleieobjekt som 
leies ut til private 

Sannsynlighet Stor sannsynlighet 
gitt omfanget av 
slike 
overnattingssteder. 

4 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
Informasjonsarbeid  
 
Tilsyn med 
egenkontroll/dokumentasjon i 
tråd med risikovurdering iht. 
ny forebyggendeforskrift.  
Prioritere disse objektene 
fremfor andre som har bedre 
brannsikring. 
 
Oppfordre til sprinkling av 
denne type utleieobjekter.   
 
Samarbeid med byggesak 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for 
liv/helse. 
 
Enkelte steder vil 
ha stor konsekvens 
for materielle 
verdier. 

1  

3  
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arrangement og er bygget 
som en stor enebolig for å 
unngå krav mv. Dersom det 
skal drives utleie og 
overnatting på dette bygget 
så må det gjøres tiltak. 
Sprinkling kan være et 
aktuelt tiltak på dette 
objektet. 
 

 

7 Brann i 
overnattings-
sted på 
Øyrekka 

Storm bryggerhus 
Ansnes brygge 
Kvenværet bryggeloft 
Brakkerigger 
Mausundgløtt 
Gårdsøybrygga 
Den Muntre Matros 
VIngleia fyr 
Fyrvokterboligen (Sula) 
Edvinhuset og Topphuset 
Bekkenhuset 
Haltenstiftelsen, Skanklåna 
og brygga 
 
 

Sannsynlighet Stor sannsynlighet 
gitt omfanget av 
slike 
overnattingssteder. 
 

4 4  Forebyggende- og 
Informasjonsarbeid  
 
Tilsyn med 
egenkontroll/dokumentasjon i 
tråd med risikovurdering iht. 
ny forebyggendeforskrift.  
Prioritere disse objektene 
fremfor andre som har bedre 
brannsikring. 
 
Oppfordre til sprinkling av 
denne type utleieobjekter.   
 
Etablere brannposter. 
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 
 
Samarbeid med byggesak 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor 
konsekvens for 
liv/helse. 
 
Værutsatte 
områder med stor 
spredningsfare 
 
Lang innsatstid og 
begrensede 
ressurser. 
 

1  

3 
 
 
 
 
 

 

8 Brann i 
leirskole 

Skårøya leirskole (ca. en til 
halvannen time utrykningstid) 

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig. 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og  
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Sula havleirskole 
 
Planlegges folkehøyskole på 
Mausundvær 
 
 
 
 

 
Brann-
varslingsanlegg.   
Det skal være 
våken nattevakt på 
stedet ved et gitt 
antall 
overnattingsgjester. 
  
Krav om at 
leietakere 
gjennomgår 
branninstruks.  

informasjonsarbeid. 
 
Tilsyn med 
egenkontroll/dokumentasjon i 
tråd med risikovurdering iht. 
ny forebyggendeforskrift. 
 
Oppfordre til å ha noe 
enklere slukkemateriell for å 
drive egeninnsats på grunn 
av lang utrykningstid.   
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Ikke sprinklet, ikke 
slokkevann (privat 
vannledning men 
usikkert her i 
forhold til trykk og 
kapasitet).  
 
Kan bruke sjøvann 
og pumper. 

1  

3  

9 Sentrumsbran
n med stort 
evakuerings-
behov 

Fillan   
To nye blokker + en blokk 
planlagt med 5 etg.  
Disse og hotellet har to 
rømningsveier. 
 
Sistranda. 
Plan for nytt høybygg (10 
etg.) i tilknytning til hotellet 
og 2 leilighetsbygg på 
Sistranda 
 
Tettbebyggelsen på Sula 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser hvor det 
brenner i mer enn 
ett hus tilsier at 
hendelsen er 
sannsynlig. 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid overfor 
objekteiere om deres ansvar 
knyttet til brannsikkerhet i 
bygget.  
 
Sprinkling (hotellet er 
sprinklet). 
 
Befaring på hovedobjekter i 
sentrum.  
 
Objektplaner 

Konsekvens Kort innsatstid.   
 
Brannvesenet har 
ikke 
høydeberedskap, 
men høye 

1  

4  
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bygninger har to 
rømningsveier 

 
Vurdere anskaffelse av 
høyderedskap 
 
Samarbeid med byggesak  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

10 Brann i lokale 
med store 
menneske-
ansamlinger 
 

Hitrahallen,  
Kystmuseet, 
Skoler benyttet til overnatting 
Frøya storhall (1200 pers) 
med Kakkenstua 
(møtelokale) 
Flerbrukshallen på Sistranda 
Nytt kulturhus på Sistranda 
Sistranda skole (se ovenfor) 
Kirkebygg 

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig. 

3 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Brannvesenet har satt krav til 
ROS-analyse ifm 
arrangementer. 
 
Oppfordre til brannvakter i 
kirkebygg ved konserter bla. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Krav til våken 
nattevakt ved 
overnatting på 
skoler. 

1  

4  

11 Boligbrann 
(eldre 
hjemmeboend
e, personer 
med ulik 
kulturell 
bakgrunn, 
rus/psykiatri,  
 

Økende andel av disse 
gruppene i kommunene. 
Gjelder også i Øyrekka 
(Sulen, Mausundvær mv.). 
 
Hjemmeboende eldre og  
personer med rus og 
psykiatriske utfordringer er 
samlet på Fillan. 
 
Personer med ulik kulturell 
bakgrunn; Disse er i 
hovedsak arbeidsføre og det 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier 
svært sannsynlig. 

4 4  Tiltak: 
Forebyggende/oppsøkende 
virksomhet, samarbeid med 
kommunes hjemmetjeneste, 
andre nødetater mv.  
 
Vurdere og oppfordre til 
sprinkling og etablere 
komfyrvakt der dette ikke er 
montert. 
 
Tilsynsvirksomhet.  
 

Konsekvens  1  

3  
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er lite utfordringer knyttet til 
denne grupperingen. De er 
spredt rundt om på hele øya 
og utgjør ikke en utsatt 
gruppe.  

Samarbeid med 
hjemmesykepleien 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

12 Brann i 
landbruks-
eiendom 
 

Store bygninger som kan gi 
kompliserte branner å slukke.  
 
På Hitra er det 13 melkebruk, 
flere gårder med sauehold 
(sauene er ute store deler av 
sommerhalvåret).  
 
Mange melkebruk på 
Snillfjord-sida (7 stk.) 
kommer etter 
kommunesammenslåing. 
 
3 melkebruk på Frøya. 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier 
meget sannsynlig. 
Feil i elektriske 
anlegg er ofte 
årsak. 

3 4  Tiltak: 
Brannvarsling, regelmessig 
eltilsyn og termofotografering 
av elektrisk anlegg gir lavere 
forsikringspremie og er tiltak 
som iverksettes av 
interesseorganisasjonene og 
forsikringsselskapene som 
forsikrer landbruket.  
  
Brannvesenet må bidra til 
fortsatt fokus på brannsikring 
sammen med 
landbruksnæringen. 
 
Tørrsprinkling. 
 
Kompetanseheving 
dyreredning. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Det er også her 
vurdert tap av 
dyreliv 
 
Brannmannskaper 
er ikke vant til å 
håndtere dyr. 

1  

4  

13 Brann i kraft-
/trafostasjon  
 

Jøsnøy, Lakselva, Vikstrøm, 
Vindmølleparkene – trafo 
Skarsvågen 
Hammarvika 

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig. 

3 2  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Objektplaner. 
 
Øvelser. 

Konsekvens Store mengder olje 
i transformatorene 
medfører krevende 
slokking. 

2  

4  
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Brannvesenet skal 
avvente innsats til 
anlegget er 
strømløst. 

 
Kompetanseheving egne 
mannskaper. 
 

14 Stor skog-
/lyngbrann 
 

Hyppige skog-/lyngbranner 
både på Hitra og Frøya.  
 
I tillegg større skogområder 
på Hitra.  
 

Sannsynlighet Stor skog-
/lyngbrann 
vurderes å være 
meget sannsynlig  

4 2  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelser. 
 
Kompetanseheving. 
 
Beredskapsanalyse for å 
vurdere behov for utstyr, 
kompetanse og ressurser 

Konsekvens Vil vanligvis ha tid 
til evakuering av 
hus. God tilgang på 
ATV 
 

1  

4  

15 Brann i 
område med 
begrenset 
slokkevanns-
kapasitet 
(kommunal 
vannforsyning 
med 
tilstrekkelig 
trykk og -
mengde) 

God dekning ved 
hovedbebyggelse langs 
hovedvei, men ikke i områder 
med spredt bebyggelse.  
 
Generelt god dekning på 
Sistranda og annen 
tettbebyggelse på Frøya. Ny 
ringledning er under 
etablering på Frøya. 
 
Øyrekka har generelt god 
forsyning – bortsett fra Froan 
og Bogøya. 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier 
svært sannsynlig. 

5 
 

3  Tiltak: 
Påvirke kommunen til 
utbedring av kommunalt 
slokkevann i aktuelle 
områder. 
 
Mobile pumper på ATV til 
bruk i alternative vannkilder – 
god tilgang på sjøvann. 
 
Mangler slangemateriale på 
Frøyas tankbil – dette er 
bestilt 
 
Etablere planer for bruk av 
sjøvann til slokking. 

Konsekvens Tankbil (8000 l) og 
førsteinnsats med 
fremskutt enhet 
(skjærslukker). 
 
Frøya: 10 000 l  
 
 
 
 
 

2  

4  

16 Brann i 
hyttefelt/ 
campingplass 

Mange hyttefelt/fritidsboliger 
og noen 
campingplasser/spikertelt  

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig 

4 
 

4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. Konsekvens 1  
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Flere hyttefelt uten 
slokkvannsforsyning 

Høy brannenergi i 
campingvogner. 
 
Vanskelig 
fremkommelig for 
stor brannbil i 
enkelte hyttefelt 
(dårlig 
vegstandard) 

2   
Registrering og tilsyn 
fritidsboliger (jf. ny forskrift). 
 
Øvelser.  
 
I samarbeid med eier av 
campingplasser bidra til å 
overholde minsteavstand 
mellom campingvogner. 
 
 
 
 

17 Stor  
skipsulykke 
med 
passasjerskip 
og hurtigbåter 
 
 
 
 

Trondheimsleia med stor 
cruiseskipstrafikk.  
 
Hitra er aktuell mottakshavn 
ved ulykker. 

Sannsynlighet 
 

Lokale forhold 
tilsier at hendelsen 
er sannsynlig.  
 
Omfattende 
oppdretts-
virksomhet og 
krevende farvann. 

3 5 
 

 Tiltak: 
Øvelser. 
Kompetanseheving. 
 
Regionale ressurser settes 
inn, RITS, KYV, mfl. 
 
Kommunal beredskap for å 
kunne ta imot mange 
evakuerte. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Typisk stor ulykke 
med meget stor 
konsekvens for 
liv/helse. Store 
miljøskader gitt 
lekkasje av 
bunkers. 

 4 
 

 

4  

18 Brann i båt i 
gjeste-
/båthavner 
 

Spesielt objekt;  
Konsert Knarrlagsund (2-
3000 deltakere) – her er det 
samarbeid med 
redningsskøyta, hvor det er 

Sannsynlighet Vurderes som 
meget sannsynlig. 

5 4  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Øvelse. 
 

2  

Konsekvens Gir giftig røyk.  3  
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røykdykker plassert om bord 
i båten under arrangementet.  
 
Supen pub (Bogøya) 
Mausund og Sula 
 
Alle puber i regionen har 
gjestehavner og båt er et 
mye brukt fremkomstmiddel 
til disse plassene.  
 

  
Vanskelig å slokke, 
båter ligger tett. 
 
Personer som 
sover i båter er ofte 
påvirket av alkohol. 

Stille krav om utarbeidelse av 
ROS-analyse i forkant av 
arrangementer.  
 
Tilsyn og veiledning under 
arrangement. 
 
Etablere brannposter. 

19 Brann i båt/ 
oppdrettsflåte 
ved oppdretts-
anlegg/hav-
bruksnæringen 
 
 

Det er svært mange slike 
anlegg i regionen. 

Sannsynlighet Vurderes som 
svært sannsynlig, 
har årlige 
hendelser. 

5 3  Tiltak: 
Kompetanseheving på 
mannskaper.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 
Utvikle egen strategi og 
beredskapsplan for den type 
hendelser.   
 
Anskaffe nødvendig utstyr. 
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 

Konsekvens  1 
 

 

4 
 

 

20 Brann i 
brønnbåter/fôr-
båter  

Stort omfang av slike båter 
knyttet til den omfattende 
havbruksnæringen 

Sannsynlighet Vurderes som 
meget sannsynlig 
gitt omfanget av 
slike båter 
 

4 3  Tiltak: 
Kompetanseheving på 
mannskaper.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 
Utvikle egen strategi og 
beredskapsplan for den type 
hendelser.   

Konsekvens Kan være krevende 
å gå ombord i en 
slik båt, med farlige 
stoffer, 

1  

4  
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batteripakker, mv 
om bord. 
 

 
Anskaffe nødvendig utstyr. 
 
Inngå båtavtale for å sikre 
transport av mannskaper. 

21 Brann i 
båthotell 

Økende, etablering av 
båthotell krever ingen 
søknadsprosess. 
Tungvågen 
Sula 
Kongensvoll 
Kuøya (2 hotell) 
Kvenværet 
 
Flere mindre hotell 

Sannsynlighet Vurderes som 
meget sannsynlig 
gitt at slike hoteller 
er øker i antall. 
 
 

4 3  Tiltak: 
Forebyggende- og 
informasjonsarbeid. 
 
Tilsyn med egenkontroll. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Gir giftig røyk. 
 
Vanskelig å slokke. 
 
Store materielle 
tap.  

2  

4  

22 Transport av 
farlig gods på 
vei  

Farlig stoff transporteres til 
oppdrettsvirksomhetene og 
videreforedlingsanlegg.  
 
Gass til BEWI/ 
laksenæringen 
 
 

Sannsynlighet Statistikk tilsier at 
dette er meget 
sannsynlig. 

4 3  Tiltak: 
Øvelser. 
 
Kompetanseheving. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Slike ulykker gir 
sjelden stor 
konsekvens for 
liv/helse, oftest 
begrenset utslipp til 
ytre miljø.  

2  

3  

23 Stor vegtrafikk-
ulykke  

Frøyatunnelen/Hitratunnelen. 
Dårlig belysning (bankett) og 
stor stigning i begge tuneller. 
I tillegg er det 
dårlig/manglende 
brannberedskap inne i 
tunnelen, ingen 
brannventilasjon. Frøya 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier at 
hendelsen er 
meget sannsynlig.  
 
ÅDT i 
Frøyatunnelen er 
2000 med 

4 4  Tiltak: 
Øvelser. 
Kompetanseheving. 
Tilsyn. 
 
Arbeide mot SVV for bedre 
forhold/beredskap i tunnelene 
– overvåking, belysning, mv. 
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tunnelen har kun to kjørefelt 
(smal tunnel), mens Hitra 
tunnelen har tre felt – 
krabbefelt på vei ut av tunnel.  
 
2 tunneler (nylig bygget) på 
Fv. 714 tilkommer etter 
sammenslåing med Snillfjord.  
 
Det øvrige vegnettet på 
øyene fremstår med delvis 
dårlig veistandard.  
 
Særtrekk ved trafikken på 
øyene er høy hastighet og 
høy andel tungtransport. I 
tillegg er det en del tilfeller 
med rus/promille- kjøring.  
 
Ca. 200 påkjørsler av hjort 
årlig på Hitra.  

tungbilandel på 
19% 
 
ÅDT i Hitratunnelen 
er 1800 med 
tungbilandel på 
23% 

 
Beredskapsfergeleie. 
 
Sjøverts transport av fisk (ny 
fergestrekning Hitra-Aure) 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 
 

Konsekvens Store 
vegtrafikkulykker 
har typisk meget 
stor konsekvens for 
liv/helse. 
Stengt veg 
medfører store øk. 
kostnader (sjømat 
som skal 
eksporteres til 
verdensmarkedet 
blir stående fast 
pga. stengt veg).  

1  

5  

24 Småflyulykke Flyplass Frøya – 2 til 3 
flygninger i uka, flyr på 
dispensasjon.  
 
Planer for utvidelse av 
flyplass pga. 
oppdrettsnæring (Salmar)  

Sannsynlighet Vurderes som 
sannsynlig dersom 
flere flygninger 

3 4  Øvelser. 
 
Kompetanseheving. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

Konsekvens Kan medføre tap 
av liv 

1  

3  

25 Akutt 
forurensning 
sjø 

Trondheimsleia med stor 
cruiseskipstrafikk + cargo og 
tankskip. 
 

Sannsynlighet Historiske 
hendelser tilsier at 
hendelsen er 
sannsynlig.  
 

3 1 
 

 Mellomstort depot på 
Sandstad og Sunde 
 
IUA-båt på Brekstad 
 

5 
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Se også hendelsene 
transport av farlig gods og 
stor skipsulykke. 
 
 
 

Stor trafikk ifm. 
havbruk 
 

Øvelser/kompetanseheving 
 
Regionale ressurser må 
settes inn, KYV, NOFO 
 
Pågår: IUA skal utarbeide 
felles ROS-planverk for akutt 
forurensning (§18 A i 
forurensningsforskriften) 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesen. 

Konsekvens Kan gi store 
miljøskader med 
regional 
konsekvens. 
Opprydning er 
kostnadskrevende 
og kan gå over 
flere år. 

5  

26 Ekstremvær 
 

Klimaendringer tilsier mer 
stormflo og økende tilfeller av 
ekstremnedbør – korte og 
hyppige.  
 
Lynnedslag 
Høy hyppighet  
Vurderes her ut ifra om det 
forårsaker større branner  
Gitt skog-/lyngbrann, se 
hendelse skogbrann 
 

Sannsynlighet Klimaendringer 
tilsier økt 
sannsynlighet for 
større hendelser. 
 

4 2  Tiltak: 
Kommunal beredskap. 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 Konsekvens Lynnedslag kan 

også slå ut ekom-
tjenester. 
 
Kan medføre 
langvarige 
strømbrudd 
Kan påvirke 
innsatstid  

2  

3  

27 Ulykker med 
redningsbehov  
 
 
 
 

Industriulykker 
Skipsverft Kvernhusvik (har 
industrivern).  
 
Høyderedning 

Sannsynlighet Statistikk tilsier at 
slike hendelser er 
meget sannsynlig. 
 
 

4 4  Tiltak 
Øvelser. 
Kompetanseheving. 
Tilsyn ifm. arrangementene 
 

Konsekvens 1  
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Vindmølleparkene (bistå 
ansatte med å fire ned 
forulykket), kraner på 
skipsverft, broer. 
 
Drukningsulykker 
Fritidsdykking, båtturisme, 
hytteturisme – både sjø og 
innsjø. Samarbeid med 
redningsselskapet om båt på 
henger. Dykkere kommer fra 
TBRT eller fra 
redningsskøyta. 
Overflatedykker på Frøya. 
 
Ulykker under store 
arrangementer 
Konsert Knarrlagsund (2-
3000 deltakere), Ansnes 
brygge, Hopsjøbrygga, 
Sommer-Fillan 
Festivaler på Øyrekka 
Frøyafestivalen 
Mausund «Ut i havet» 
Motorsportsenter Frøya 
 
Andre: selvmordsforsøk ved 
hopping fra bru, 
småbåtulykker, søk og 
leteaksjoner. 
 

Konsekvensen kan 
bli stor for liv/helse.  

1  Brannvesenet har ikke 
kjemikaliedykkere per i dag, 
men Frøya har. Økende 
utbygging av industri kan 
endre behovet. 
 
Vurdere kompetanseheving 
ifm. etablering av 
overflateredning. 
 
Trening av personell for å 
kunne håndtere 
selvmordsforsøk 
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 
 

28 Helseoppdrag Et 20-talls oppdrag i hver 
kommune årlig. 
 

Sannsynlighet Hendelsen 
vurderes som 
svært sannsynlig 

5 4  «Mens du venter på 
ambulansen» 
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Utfordrende med Øyrekka, 
forventning om helsehjelp 

Konsekvens Kan medføre tap 
av liv. 
 
Spesielt store 
utfordringer på 
Sula. 
 

1  «Hvite biler» 
 
Uavklart situasjon for 
Øyrekka – ikke kompetanse 
hos mannskapene per i dag 
 
Rekrutteringsutfordring.  
 
Beredskapsanalyse 
brannvesenet. 

1  

29 PLIVO-
hendelser/ 
tilsiktet 
handling 

Generelt få tilfeller Sannsynlighet Kan også gjelde 
hendelser med 
psykisk syke 
personer 
 

4 5  Tiltak: 
Ressurser 
Kompetanse 
Øvelser 
Tett samarbeid med politi 
(lensmann).  
 
Nytt PLIVO-konsept: vold mot 
2 eller flere (i offentlig rom er 
tatt ut). Kan medføre oppdrag 
i hjemmet mv. 
 
 
 

Konsekvens Kan medføre 
meget stor 
konsekvens for 
liv/helse 
 

1  

2  



 

 

Frøya kommune og Hitra kommune 

GAP - analyse 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
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I nnledning
Formålet med denne rapporten er å dokumentere at krav til organisering, utrustning og bemanning
oppfylles alene eller i samarbeid med en annen kommune, jf. §1-4 og § 10 i forskrift om organisering
og dimensjonering av brannvesen av 26. juni 2002 (dimensjoneringsforskriften). I denne vurderingen
er det derfor lagt til grunn kravene i dagens dimensjoneringsforskrift, men det er også sett til forslag til
nyforskrift 1 ved at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet
og kunne møte nye krav på en god måte. Vurderingen opp mot forslag til ny forskrift er gjort
avslutningsvis i rapporten.

Ved dimensjonering av brannveseneter det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den
kartlagte risiko og sårbarhet som foreligger i kommunene Frøya og Hitra. Denne rapporten
dokumenterer brannvesenets organisering og dimensjonering, slik at både lovpålagte og andre
oppgaver kan utføres tilfredsstillende.

Forutsetninger og avgrensninger

Følgende forutsetninger og avgrensninger er lagt til grunn i denne rapporten:

• Dokumentasjonen omfatter kommunene Frøya og Hitra slik disse fremstår per medio 2019,
herunder brannvesenets organisering og ressurser.

• Dokumentasjonen bygger på gjennomført Risiko-og sårbarhetsanalyse for Frøya og Hitra
brann-og redning fra 2019.

• Dokumentasjonen er avgrenset til å omfatte forhold omtalt i brann- og eksplosjonsvernloven
§10 og gjeldende forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 2-4. Det er
tillegg også gjort en vurdering opp mot krav i forslag til ny dimensjoneringsforskrift for å
avdekke fremtidige behov.

Risiko- og sårbarhetsbilde

Den overordnede ROS-analysen for Frøya og Hitra brann og redning (2019) har avdekket et
risikobilde som fremstår som forventet ut ifra beliggenhet, geografiske forhold, klima,
kommunestruktur, næringsaktiviteter og infrastruktur. Spesielt store branner og store ulykker kommer
som ventet ut med uakseptabelt høyt risikonivå for kategoriene liv/helse og materielle
verdier/samfunnsverdier. Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp mot de
største og mest omfattende hendelsene - en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn
for disse. Ulykker med redningsbehov, og PLIVO-hendelser, er også vurdert til å ha høy risiko for tap
av liv og helse. Når det gjelder utrykninger, så er det ABA (automatisk brannalarm) og trafikkulykker
som skiller seg ut som de med flest utrykninger.

Innsatstider til risikoobjekter med krav til 10-minutters innsatstid er ivaretatt, bortsett fra Frøya
sykehjem hvor det er beregnet en innsatstid på 13 minutter på dagtid og 15 minutter på natt.

1 Forslag til ny dimensjoneringsforskrift (forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann
og redningsvesen og nødmeldesentraler) ble ultimo 2017 sendt til Justis- og
beredskapsdepartementet.
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Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk, med et stort antall oppdrettsanlegg og annen 
virksomhet knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet 
til havbruk på Jøsnøya. Dette vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også et 
stort antall båter og flåter der krevende branner kan oppstå. 
 
Når det gjelder forhold som påvirker sårbarhet, så er Frøyatunnelen og Hitratunnelen blant de 42 
tunnelene i Norge som av Transportøkonomisk institutt (2012) vurderes å ha høyest risiko for kjøretøy-
branner. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i Frøyatunnelen.  Felles for tunnelene er at 
de er lange og har bratt stigning.  Utplassering av kameraovervåking er en viktig suksessfaktor for å 
kunne vurdere nødvendige påkrevede tiltak for å berge liv uten å sette liv i fare på grunn av usikkerhet 
om det er personell inne tunnelene. 
 
Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal vannforsyning. Det gir brannvesenet 
utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder slokkevann. Dette tilsier at det er stort 
behov for en robust tankbilberedskap nær tunnelene. Planlagte fremtidige høyhus medfører også at 
anskaffelse av høyderedskap/lift må vurderes.  
 
Det er avdekket sårbarhet knyttet til Nødnettets dekning på Hitra. Brannstasjonene har ikke 
nødstrømsaggregat og er dermed sårbare overfor et langvarig strømbrudd med følgeeffekter, slik som 
for eksempel tap av ekom-tjenester.   
  
Det vurderes også at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli 
utfordrende. Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og 
etterkomme kravene i dimensjoneringsforskriften. Det er også utfordringer med å skaffe tilstrekkelig og 
kompetent personell til depotstyrkene, og det er avdekket sårbarhet knyttet til mannskapenes oppmøte 
ved alarm. Dette gjelder spesielt i helgene, men også i ukedagene har det vært tilfeller der få kunne 
møte. Hitra brann og redning erfarer at mange unngår å søke på stillinger i brannvesenet på grunn av 
at brannvesenet i stadig større grad blir pålagt oppgaver som de øvrige etatene politi og 
helse/ambulanse skal ivareta.  
  
Forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunene å kartlegge sannsynlighet for brann og i 
hvilken grad hendelsene kan få konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kommunen 
skal også kartlegge hvilke utsatte grupper i kommunen som har økt sannsynlighet for å omkomme i 
eller bli skadet av brann. Også brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14) 
skal kartlegges. Frøya og Hitra brann- og redning tilrådes å utarbeide en forebyggendeanalyse som 
grunnlag for et risikobasert forebyggendearbeid og -tilsyn.  
  
For å imøtegå mange av de identifiserte risikoreduserende tiltakene, tilrådes Frøya og Hitra brann- og 
redning å utarbeide en beredskapsanalyse for å identifisere et utvalg hendelser som beredskapen skal 
dimensjoneres for. I en slik analyse vil nødvendige ressurser (bemanning, kompetanse og materiell) bli 
identifisert.   
  
Gjennom ROS-analysen er det synliggjort flere synergieffekter av å etablere et felles brannvesen for 
Frøya og Hitra. De mest sentrale vil være et større fagmiljø med ledelse som fremmer 
kompetanseheving gjennom bedre tilrettelegging av kurs og opplæring, øvelser, mv. Utover dette vil 
det også gi rom for å se nærmere på stasjonsstruktur og fordeling av ressurser og utstyr.   
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Lovpålagte oppgaver
Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gir sterke føring for oppgaver et brannvesen skal ha ansvaret
for:

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved
brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn

c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og
ved transport av farlig gods på veg og jernbane

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og
krisesituasjoner

e) være innsatsstyrke ved brann

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens
risiko- og sårbarhetsanalyse

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den
norske territorialgrensen

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Utover dette kan kommunene legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i § 11 første ledd (listet over).

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede
ressurser.

Krav stilt gjennom forskrift om organisering og dimensjonering av
brannvesen

§ 2.4 Dokumentasjon

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning
oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune.

Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være
koordinert med kommunens analyser på andre områder.

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke
myndigheter som fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og
hvordan forskriftens krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen.

Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas
gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal
brannvesenet tilføres ytterligere ressurser.

Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og
skadebegrensende innsats for øvrig.
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Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet.  

Denne rapporten anses å tilfredsstille dette dokumentasjonskravet.  

§ 2.5 Brannsjef og avdelingsledelse 

Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12 og kommunens 
delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder. 

I kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal brannvesenet ledes av en 
kvalifisert person i hel stilling. 

Brannvesenet skal organiseres med en forebyggende avdeling og en beredskapsavdeling. I 
kommuner eller brannvernregioner med mer enn 20.000 innbyggere skal hver avdeling ledes av en 
person i hel stilling. 

§ 3.2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering 

(…) Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende 
oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. 

 § 4-1 Samarbeid 

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å 
utnytte ressursene i regionen. Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om 
beredskapen i dette tettstedet. 

§ 4-2 Bistand 

Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle samarbeidsavtaler, inngå avtaler som 
legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner med nabo-
brannvesen, industrivern, flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der slike styrker 
finnes. Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand. 

§ 4.3 Reservestyrker 

Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for de 
innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter § 4-1 
og § 4-2. 

§ 4-8 Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 
overstige 30 minutter. 

§ 4.12 Skogbrann 

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale 
skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik 
reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver. 
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§ 5.1 Dimensjonering og lokalisering 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke 

Et vaktlag skal minst bestå av: 

• 1 utrykningsleder 
• 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

Støttestyrke er fører for tankbil eller fører for snorkel-/stigebil. 

§ 5.3 Vaktberedskap 

(…) I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt. 

(…) tettsteder med 8.000 – 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
heltidspersonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 
beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 
utrykningsleder har brannvern som hovedyrke. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med 
dreiende vakt. 

(…) I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende 
vakt. 

§ 5.4 Antall vaktlag 

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke 
etter § 5-2 og § 5-3. I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og 
nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag 
og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke 
for hver 70.000 innbygger. 

§ 5.5 Beredskap for høydeberedskap eller tankbil 

I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei 
etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 

I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt 
slokkevannforsyning, jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut 
samtidig med førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig 
slokkevann 

§ 5.6 Overordnet vakt 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. 

Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig 
innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 
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§ 7.1 Kommunens plikter 

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som 
denne forskrift stiller. 
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Dimensjonering og organisering av brann og
redningstjenesten vurdert opp mot gjeldende
forskrift
Forskriftom organisering og dimensjonering av brannvesen av 12. juni 2002 skal sikre at enhver
kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver hjemlet i lov og
forskrifter blir utført tilfredsstillende. Det hjemles også at brannvesenet skal være dimensjonert med
bakgrunn i de foreliggende risikoer og sårbarheter i kommunen.

Dimensjonering av ledelse og administrasjon

Ledelse

Brannsjefen har ansvaret for den daglige driften og har en ledergruppe bestående av lederne i de
ulike avdelingene. Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12, og
kommunens delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder/varabrannsjef.

I kommuner eller brannvernregioner som har mer enn 20 000 innbyggere anses oppgaven med å lede
brannvesenet som så omfattende at det er fastsatt minstekrav om at brannsjefen skal være i
heltidsstilling. For kommuner eller brannvernregioner med lavere innbyggertall kan brannsjefen
ansettes i deltidsstilling. Andel årsverk beregnes ved å ta innbyggertallet i regionen dividert med 20
000 innbyggere. Størrelsen på stillingen bør eventuelt oppjusteres avhengig av risikoforholdene i
kommunen/brannvernregionen, jf. § 2-4. For avdelingsledere beregnes stillingsandel på samme måte
som for brannsjefen.

Brannvesenets ledelse i Hitra kommune:

• Brannsjefi 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

Brannvesenets ledelse i Frøya kommune:

• Brannsjefi 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

Vurdering Hitra kommune:

Hitra kommune har 4704 innbyggere (SSB, 2019). I tillegg vil Hitra få flere innbyggere (anslagsvis ca.
300) fra Snillfjord kommune i 2020, da deler av denne innlemmes i Hitra kommune. Basert på
beregningen som gis i veiledningen til dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og
avdelingslederne minimum ha en 25,02% stilling (5004, inkludert andel fra Snillfjord, dividert med
20000). Det vil si at kravet er ivaretatt for leder beredskap og leder forebyggende, mens brannsjefens
stillingsandel er noe under kravet.
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Vurdering Frøya kommune:

Frøya kommune har 5089 innbyggere (SSB, 2019) og tilsvarende beregning som for Hitra tilsier at
brannsjefen og avdelingslederne skal ha en 25,44% stilling. Her ivaretas kravet for leder beredskap og
leder forebyggende, mens brannsjefens stillingsandel er noe under kravet.

Det er behov for lederutdanning utover BER 1 deltid og forebyggende-kurs for en av lederne.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

En felles ledelse for et sammenslått Frøya og Hitra brann og redning, basert på dagens
stillingsandeler, vil være:

• Brannsjefi 40% stilling
• Leder beredskap i 60% stilling
• Leder forebyggende i 140% stilling

Samlet vil kommunene ha 9793 innbyggere (SSB, 2019) og fra 2020 får Hitra i tillegg ca. 300
innbyggere fra den delen av Snillfjord som innlemmes i kommunen. Så totaltvil det være i overkant av
10 000 innbyggere i de to kommunene fra 2020.

Basert på beregningen som gis i veiledningen til dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og
avdelingslederne da ha en 50% stilling (10000 dividert med 20000).

Brannsjefen vil dermed ha en stillingsandel som er under kravet og det vil være naturlig å vurdere en
jevnere fordeling av stillingsandelene i en felles ledelse for Frøya og Hitra brann og redning.

Gitt gjeldende avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende
utbygging av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen bør økes slik at det
blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Dette vil også møte kravet som ligger i forslag til ny
dimensjoneringsforskrift (se vurderinger i kap. 4).

Øving av beredskap

Det skal utarbeides årlige øvelsesplaner som sikrer at ledere og mannskaper får tilstrekkelig øvelse til
å løse de oppgaver de kan bli stilt overfor.

Vurdering Hitra kommune

Årlige øvelsesplaner utarbeides for stasjonene på Fillan, Sandstad og Sunde. Per i dag øves det årlig
30 timer per mann.

Vurdering Frøya kommune

Øvingsplan utarbeides og framlegges på siste øvelse inneværende år for øvelser påfølgende år. Det
øves 30 timer årlig for alle mannskaper på stasjonene Sistranda og Nordskag. Depotmannskaper
Mausund og Sula øves 5-10 timer årlig.

Dimensjonering av forebyggende arbeid

Det er brannvernloven § 11 og forebyggingsforskriften som definerer det brannforebyggende arbeid,
og de tilhørende dimensjoneringsbestemmelsene i dimensjoneringsforskriften § 3-2.

Brannforebyggende arbeid er i all hovedsak informasjons- og motivasjonstiltak, tilsynsaktiviteter og
ulykkesforebyggende arbeid, jfr. brannvernloven § 11 (1).
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Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion. DSB har tidligere lagt til grunn at ett årsverk normalt vil kunne tilsvare 70-80
særskilte brannobjekter (bygninger og objekter hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store
materielle skader).

Forebyggende avdeling

Ny forskrift om brannforebygging med ikrafttredelse 1. januar 2016 medfører et endret tilsynsregime
sammenlignet med hva som har vært gjeldende. Gjennom den nye forskriften stilles det krav til at det
skal gjennomføres en risikobasert tilsynsvirksomhet.

Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion.

Forebyggende avdeling - samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner
I tillegg til leder forebyggende fra Hitra og leder forebyggende fra Frøya, så består forebyggende
avdeling av 1 person i 40% stilling.

Feiertjeneste - samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner
Frøya og Hitra brann og redning inngår i Sør-Fosen interkommunale feiervesen som har en faglig
leder i 20% stilling og to feiere i 100% stillinger. Det er én feier med fagbrev og én uten.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Ny forskrift om brannforebygging (2016) pålegger kommunen å kartlegge sannsynligheten for brann
og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal
herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli
skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv (§14). Det vil også
være utfordrende å registrere og kartlegge behovet for- og gjennomføre feiing og tilsyn av hytter og
fritidsboliger som er gjort gjeldende i ny forskrift om brannforebygging.

Gitt at det vil være ca. 10000 innbyggere i brannregionen i 2020 er minstekravet ett årsverk til
forebyggende arbeid. Det er derfor nødvendig å øke stillingsandelen til den ansatte i forebyggende
avdeling med 60%, slik at dette blir en fulltidsstilling, evt. må det vurderes en omfordeling av
stillingsandelen til leder forebyggende, som vil ha en 140% stilling gitt at dagens stillinger i begge
kommuner slås sammen. Gitt en slik omfordeling er dette kravet tilfredsstilt.

Det er også behov for at en feier tar fagbrev i feiefag eller oppnår tilsvarende kvalifikasjoner
(dimensjoneringsforskriften (§ 7-4).

Tilsyn med særskilte brannobjekter

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av
forskrift om brannforebygging §18:

- Risikoen for tap av liv og helse
Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier

- Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
- Risikoen for brudd på forebyggende plikter
- Effekten av tilsyn sammenlignet med andre forebyggende tiltak

Vurdering av sammenslått brannvesen:
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Det er i Hitra kommune identifisert 54 særskilte brannobjekter hvorav 2 objekter med krav til 10
minutters innsatstid. I Frøya kommune er det 40 særskilte objekter og 3 objekter med krav til 10
minutters innsatstid.

Forskrift om brannforebygging (2016) krever tilsyn med særskilte brannobjekter ved behov, basert på
risiko. Se forslag til tiltak under kapittel 3.2.1 til øking av stillingsandel for å styrke dette arbeidet. Det
tilrådes også utarbeidelse av en forebyggendeanalyse som grunnlag for et risikobasert tilsyn.

Dimensjonering av beredskap

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere.

Av brannvesenets minstestyrke på 16 skal minst 4 mannskaper og eventuelt støttestyrke være i
innsats innenfor kravene til innsatstider, jf. § 4-8. Veiledningen sier at innen 10-15 minutter etter at
førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats. Beredskapen
skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor
krav til innsatstider etter § 4-8.

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

• 1 utrykningsleder
• 3 brannkonstabler/røykdykkere

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdeling Hitra består av leder beredskap i 30% stilling og 27 (i tillegg 8 fra Snillfjord fra
1.1.2020) mannskaper fordelt slik:

• Fillan stasjon: 16 mannskaper
• Sandstad stasjon: 8 mannskaper
• Kvenvær depot: 3 mannskaper
• Sunde stasjon (fra 2020): 8 mannskaper

Beredskapsavdeling Frøya består av leder beredskap i 30% stilling og 32 mannskaper fordelt slik:

• Sistranda stasjon: 16 mannskaper
• Nordskag stasjon: 4mannskaper
• Mausen depot: 6 mannskaper
• Sula depot: 6 mannskaper

Vurdering Hitra kommune:

Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men i høytider og helger i ferien så settes det opp vaktlag for
å sikre nok mannskaper i innsats. Mange mannskaper er også bortreist i helgene. Dette krever at
beredskapen må utredes nærmere.
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Det er behov for at 11 personer tar grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 1 person med
beredskapsutdanning trinn 1 og 19 personer med utrykningskurs (kode 160). Elleve personer mangler
førerkort klasse C.

Vurdering Frøya kommune:

Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men det oppleves stadig oftere utfordringer med oppfylling
av innsatstider på grunn av økende samtidskonflikter for mannskapene når det gjelder
hovedarbeidsgiver og fritidsinteresser av ulik former. Vaktlag eller utvidelse av mannskap i den
generelle beredskapen bør utredes. Med 4 personer på Nordskag stasjon vil det være situasjoner der
det ikke er mulig å rykke ut med et fullt vaktlag.

Det er behov for at 12 personer tar grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 5 personer med
beredskapsutdanning trinn 1 og 8 personer med utrykningskurs (kode 160). To personer vil har behov
for førerkortklasse C i neste toårsperiode.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen er tilfredsstilt, men det tilrådes at det
gjennomføres en beredskapsanalyse for å vurdere samlet behov med utgangspunkt i en ny
brannregion og tiltak for å sikre tilstrekkelig oppmøte innenfor kravet til innsatstider. I denne analysen
må det også inngå vurdering av et samlet kompetansebehov, bemanning og organisering, og kjøretøy,
utstyr og materiell. Det vil være naturlig at en slik analyse også vurderer brannstasjonsstruktur, samt
dagtjenestested (arbeidssted) på mannskapene i forhold til stasjonene.

Vaktberedskap

3.3.2.1 Overordnet vakt

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere, skal det være
dreiende overordnet vakt, jfr. § 5.6 i dimensjoneringsforskriften. Brannsjefen og stedfortreder skal
inngå i vaktordningen.

Forskriften setter krav om at overordnet vakt skal kunne lede innsats på flere skadesteder samtidig.

I forskriften legges det vekt på at kvalifisert utrykningsleder skal være leder på hvert innsatslag. Når
dette oppfylles, kan overordnet vakt konsentrere seg om å lede innsatsen på overordnet nivå.
Overordnet vakt vil i stor grad selv kunne bestemme når og om det skal rykkes ut.

Vurdering Hitra kommune:

Hitra har 4 overbefal i 4-delt turnus og kravet er dermed tilfredsstilt. Tre overbefal mangler nødvendig
kompetanse.

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har 4overbefal i 4-delt turnus, og kravet er dermed tilfredsstilt. To overbefal mangler nødvendig
kompetanse.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Det bør vurderes felles overbefalsordning i 4-delt turnus med to fra hver kommune med
ansvarsområde for begge kommunene i vaktperioden. Dette forutsetter at utrykningsledere/operative
ledere ved alle stasjonene i begge kommunene har nødvendig kompetanse.
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Røyk- og kjemikaliedykkere

Forskriften stiller ikke krav om at ethvert brannvesen skal ha røykdykkere. Innsats med røykdykkere
innebærer imidlertid større muligheter for redning av liv, helse, miljø og materielle verdier enn ved
annen innsats. Det er erfaring for at forebyggende innsats kombinert med røykdykkerinnsats, er
brannvesenets mest effektive virkemiddel for å redusere skader. Det er av avgjørende betydning ved
brann/røykutvikling i tunnelene at røykdykkere er stasjonert innenfor kravene i § 4-8, og da spesielt
ved hendelser med tungbiler/busser i tunnelene.

Forskriften setter ikke krav til at ethvert brannvesen skal ha kjemikaliedykkere. Denne innsatsen er
spesiell, og behovet vil fremkomme i risiko- og sårbarhets-analysen. Velger kommunen å opprette en
slik tjeneste, vil dette medføre spesielt utstyrsbehov, opplæring og øvelser.

Hitra har 17 ansatte med røykdykkerkurs og ingen med kjemikaliedykkerkurs.

Frøya har 13 med røykdykkerkurs og 8 med kjemikaliedykkerkurs.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Risiko- og sårbarhetsbildet som er avdekket gjennom ROS-analysen, med tunnelene, nåværende og
fremtidig havbruksindustri, og andre virksomheter med risikopotensial, tilsier atdet er behov for både
røyk- og kjemikaliedykkere i et felles brannvesen. Plassering av kjemikaliedykkertjenesten og utstyrs-
og kompetansebehov tilrådes utredet gjennom en beredskapsanalyse.

Samarbeid og bistand

Norske kommuner har ulik størrelse, og varierende innbyggertall. For å sikre god ressursutnyttelse og
kvalitet har DSB i en rekke år anbefalt samarbeid mellom kommuner.

Frøya og Hitra brann og redning har følgende skriftlige samarbeidsavtaler om bistand ved hendelser:

• Samarbeid om feiertjenesten, og forebyggende brannvern.
• Fylkessamarbeid om:

110- sentral
IUA - samarbeid (akutt forurensing)

Kjøretøy/transportmateriell

Hitra - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering

Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan

Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan

Feierbil 2004 Fillan

Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Terrengkjøretøy (MAN 4x4, 1500 liter) 1992 Sandstad
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Toyota Hiace 2002 Kvenvær

Mannskapsbil Scania (2500 l) 1992 Sunde

Tankbil Volvo F7 (13000 l) 1993 Sunde

Volkswagen, Framskutt enhet,
Skumslukkingssystem

2019 Sunde

Vurdering Hitra kommune:

Flere av kjøretøyene er gamle, enkelte 20-26 år gamle.

Frøya - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering

Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda

Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda

Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda

Vaktbil 2014 Sistranda

Adm.bil 2018 Sistranda

Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har generelt en god kjøretøypark med relativt nye biler.

Vurdering av sammenslått brannvesen:

Hitra brannvesen er per i dag sårbart gitt en kjøretøypark med enkelte svært gamle kjøretøy. Ved å se
begge kommunen som en brannregion kan kjøretøy omplasseres etter et helhetlig behov(vurderes
gjennom beredskapsanalyse). Det må også etableres en plan for fornyelse av de eldste kjøretøyene.
Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal vannforsyning. Det gir brannvesenet
utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder slokkevann. Dette tilsier at det er stort
behov for en robust tankbilberedskap. Planlagte fremtidige høyhus medfører også at anskaffelse av
høyderedskap/lift må vurderes.

Nødalarmeringssentral

Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver tid skal
kunne ta imot meldinger om brann-og andre ulykker, og iverksette nødvendige tiltak jfr. § 4-5 i forskrift
om organisering og dimensjonering.

Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at
melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være samordnet
med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler jfr. §4-5.

Frøya og Hitra brann og redning inngår i et fylkessamarbeid om 110-sentral. Midt-Norge 110-sentral
IKS er etablert i Trondheim.
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Forslag til ny dimensjoneringsforskrift
Som nevnt tidligere behandler departementet forslag til ny dimensjoneringsforskrift. I dette kapittelet
oppsummeres noen av de vesentligste endringene som kan få betydning for utviklingen av det
framtidige Frøya og Hitra brannvesen.

Det er kun tatt inn krav som er nye, sammenlignet med gjeldende forskrift, og som ikke er omtalt
ovenfor.

Det bemerkes her at GAP-analysen er utarbeidet i henhold til gjeldende krav da det er forventet at ny
forskrift skal ut på en lengre høringsrunde og det vil ta lang tid før den trer i kraft.

DSB kommenterer selv de viktigste endringene på følgende måte2;

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til
organisering, bemanning og utrustning. Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne
enda bedre tjenester fra brann-og redningsvesenet i fremtiden. Det foreslås tydeligere og til dels nye
krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering,
utrustning og bemanning av etaten. Dette innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til
å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal risiko.

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann-og redningsvesen;
brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.

De mest sentrale forskriftene i forslaget er oppsummert i det videre, etterfulgt av kommentarer ang.
status for Frøya og Hitra brann og redning

§ 7 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann-og redningsvesenet på bakgrunn av:

a) risiko-og sårbarhetsanalyse,
b) forebyggendeanalyse og
c) beredskapsanalyse.

Brann-og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med
utarbeidelsen av analysene. Analysene skal være oppdaterte.

Status Frøya og Hitra brann og redning

Verken eksisterende brannvesen i hver av kommunene eller et sammenslått Frøya og Hitra
brannvesen erorganisert på grunnlag av de tre nevnte analysene. Brannvesenet mangler også
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse, og vil derfor ikke tilfredsstille dette punktet.

§ 11 Planverk

Risiko-og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen skal følges opp med
nødvendig planverk for å sikre god håndtering av bestemte typer hendelser og viktige risikoobjekter.
Brann-og redningsvesenet skal også følge opp analysene med en plan for å sikre at personellet har

2 Tekst er hentet fra DSBs nyhetsartikkel om forslagettil ny forskrift; Fremtidens brann- og
redningsvesen, 3.11.2017 - https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-
redningsvesen/
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nødvendig kompetanse. Planene skal iverksettes, evalueres og ved behov endres i henhold til 
erfaringer. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det foreligger pr. nå ingen egen beredskapsplan for noen av brannvesenene og det tilrådes at dette 
vurderes samlet og utarbeides for det kommende Frøya og Hitra brann og redning.  

§ 12 Ledelse av brann- og redningsvesenet 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger, 
hvorav én leder brann- og redningsvesenet, én leder forebyggendearbeidet og én leder 
beredskapsarbeidet. Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. 
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det kommende Frøya og Hitra brann og redning dekker ikke dette kravet, selv med sammenslåtte 
stillinger. Gitt gjeldende avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en 
økende utbygging av havnæringsindustri, må stillingsandelen til ledelsen økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen.   

§ 14 Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til beredskapsanalysen, jf. § 10. 
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal bestå av minst 16 personer, der minst fire skal 
være kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan fravikes med 
grunnlag i beredskapsanalysen, jf. § 10. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Frøya og Hitra brann og redning tilfredsstiller dette kravet, men ny forskrift åpner for å fravike kravet 
dersom beredskapsanalysen tilsier det. Dette kan sees på gjennom arbeidet med beredskapsanalyse 
som anbefales gjennomført for det sammenslåtte brannvesenet.   

§ 15 Lokalisering av beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre ulykker skal med 
grunnlag i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker tettsted der dette finnes. 
Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det tilrådes å vurdere brannstasjonsstrukturen basert på en beredskapsanalyse som gjennomføres for 
det nye brannvesenet.  

§ 16 Vaktlag 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og 
redningsvesenet kan ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra hendelsestyper, men 
samlet vaktlag skal være på hendelsesstedet innenfor kravet til utrykningstid. (…) 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Dette vurderes ikke å være tilfredsstilt gitt dagens situasjon, og basert på mottatt informasjon er det 
utfordringer med å få tilstrekkelig antall mannskaper ved alarmering.  Vaktlag eller utvidelse av 
mannskap i den generelle beredskapen bør vurderes gjennom en beredskapsanalyse for Frøya og 
Hitra brann og redning. 
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§ 21 Utrustning til bruk ved branner og andre ulykker 

Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver som 
fremkommer av brann- og eksplosjonsvernloven, risiko- og sårbarhetsanalysen og 
beredskapsanalysen. 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved 
branner, trafikkulykker og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om 
bruk av slikt utstyr. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Det er flere behov knyttet til utrustning for et fremtidig Frøya og Hitra brann og redning, blant annet har 
Hitra per i dag en gammel kjøretøypark hvor det må etableres en plan for utskifting og behov for en 
robust tankbilberedskap og fremtidig høyderedskap. Det må også sees på løsninger som sikrer 
brannvesenet tilgang til båt. Dette og øvrig behov for utstyr må avdekkes gjennom en 
beredskapsanalyse som gjennomføres for et felles brannvesen.  

§ 28 Evaluering etter hendelser 

Dokumentasjonen av evalueringene av hendelser, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 andre ledd 
og 10 første ledd, skal inneholde hvordan læringspunkter skal implementeres i brann- og 
redningsvesenet. 

Status Frøya og Hitra brann og redning 

Denne paragrafen tydeliggjør i en mye større grad enn før kravet til å evaluere egen innsats, noe som 
vil kreve at brannvesenet implementerer prosedyrer og instrukser for hvordan dette arbeidet skal 
gjøres, samt at det investeres i utstyr som bidrar til dokumentasjon av hendelser. Et system for dette 
har ikke brannvesenene pr. i dag. 
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Konklusjon
Basert på dagens krav til dimensjonering og organisering av brannvesen (2002) og gjennomførte
ROS-analyse (medio 2019) er det foretatt en vurdering av hvordan Frøya og Hitra brann og redning
oppfyller disse kravene og er rustet til å håndtere det avdekte risiko-og sårbarhetsbildet. Det er også
sett til forslag til ny dimensjoneringsforskrift3, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette
arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte.

Samlet vil kommunene ha 9793 innbyggere (SSB, 2019) og fra 1.1.2020 får Hitra i tillegg ca. 300
innbyggere fra den delen av Snillfjord som innlemmes i kommunen. Så totalt vil det være i overkant av
10 000 innbyggere i de to kommunene fra 2020. Kravet vil dermed være en 50% stilling for
brannsjefen for et felles brannvesen og gitt at dagens stillingsandeler for begge kommuner slås
sammen, vil denne være 40% slik situasjonen er per i dag. Tilsvarende vil leder beredskap få en
stilling på 60% og leder forebyggende en stilling på 140%. Det vil være naturlig å vurdere en jevnere
fordeling av stillingsandelene i en felles ledelse for Frøya og Hitra brann og redning enn det som
fremkommer ved å slå sammen dagens stillingsandeler. Gitt gjeldende risiko- og sårbarhetsbilde, og
det fremtidige, med blant annet en økende utbygging av havnæringsindustri, bør det vurderes om
stillingsandelen til ledelsen bør økes slik at det blir fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Dette
vil også møte kravet som ligger i forslag til ny dimensjoneringsforskrift.

Gitt at det vil være ca. 10 000 innbyggere i brannregionen fra 2020 er minstekravet ett årsverk til
forebyggende arbeid. Det er derfor nødvendig å øke stillingsandelen til den ansatte i forebyggende
avdeling med 60%, slik at dette blir en fulltidsstilling, evt. må det vurderes en omfordeling av
stillingsandelen til leder forebyggende, som vil ha en 140% stilling gitt at dagens stillinger i begge
kommuner slås sammen. Det er også behov for at en feier tar fagbrev i feiefag eller oppnår tilsvarende
kvalifikasjoner. Det tilrådes også utarbeidelse av en forebyggendeanalyse som grunnlag for et
risikobasert tilsyn.

Det er avdekket utfordringer med å få tilstrekkelig med mannskaper til å møte opp ved alarmering,
innenfor kravet til innsatstider. Det er videre et samlet behov for at 23 personer tar grunnkurs deltid, 6
personer har behov for beredskapsutdanning trinn 1 og 27 personer med utrykningskurs (kode 160).
Tretten personer mangler førerkort klasse C. Risiko- og sårbarhetsbildet som er avdekket gjennom
ROS-analysen, med nåværende og fremtidig havbruksindustri og andre virksomheter med
risikopotensial, tilsier at det er behovfor både røyk- og kjemikaliedykkere i et felles brannvesen. Det
tilrådes at det gjennomføres en beredskapsanalyse for å vurdere samlet behov med utgangspunkt i en
ny brannregion. I denne analysen må det også inngå vurdering av et samlet kompetansebehov,
bemanning og organisering, kjøretøyog utstyr, herunder beredskap på sjø for å støtte depotene på
Sula og Mausund og foreta innsats i Hitratunnelen fra fastlandssiden. Det vil være naturlig at en slik
analyse også vurderer brannstasjonsstruktur.

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede
ressurser. Basert på den gjennomførte ROS-analysen og denne GAP-analysen er Norconsult av den
oppfatning av at et sammenslått brannvesen vil medføre høyere samfunnssikkerhet i denne
øyregionen.

3 https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/
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Kopi til: Harald Hatle, Dag Robert Bjørshol, Arvid Hammernes, kommunestyrene 
 

Notat 
 

Referat fra Samarbeidsforum 15.01.2020 

Til stede: Ole L. Haugen, Torfinn Stub, Kristin Strømskag, Knut Arne Strømøy, Geir Meland, 

Per Ervik, Beathe Sandvik Meland, Laila Eide Hjertø 

 

Brannsjefene Arvid Hammernes og Dag Robert Bjørshol var til stede under sak 2/20, og denne 

saken ble behandlet først i møtet. 

 

Ordfører Ole L. Haugen gjennomgikk vedtektene. Snillfjord kommune sin observasjonsstatus ble 

vedtatt fjernet fra vedtektene da Snillfjord kommune har opphørt fra 1.1.20. Endringen legges 

frem for kommunestyrene. For øvrig ble sakliste og innkalling godkjent. 

 

Sakliste: 
Sak 1/20:  Politi -operative politipatruljer og etatens tjenester til publikum. 
 
Manglende politiressurser og nedleggelse av passkiosk på Hitra. 
 
Det er sendt brev til Justisdepartementet v/statsråd Kallmyr og Trøndelag Politidistrikt v/politimester 
Nils K. Moe med kopi til Trøndelagsbenken på Stortinget og media. Avsender er Orkdalsregionen. 
 
Kristin redegjorde for sitt og Olaf Reppe sitt møte med politimester Moe. Politimesteren lovte ingen 
økning i stillingsressurser, men forventet derimot kutt i sine økonomiske overføringer fremover. De 
stillingsøkningene som er kommet i Trøndelag er sentralisert til Trondheim. Dette framkommer av off. 
statistikk og finnes i vedlegg til dette referatet. Oppfattet at det er null forståelse hos politimesteren for 
forskjellene i å bo sentralt og i distriktet når det gjelder beredskap, tjenesteytelse og trygghet for 
befolkningen. Diskuterte også med politimesteren mulighet for å beholde passkiosk på Hitra. Gikk fra 
møtet uten noen lovnader og med en oppfatning av manglende forståelse for øyregionen sin situasjon. 
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Konklusjon: 
 
Ordførerne følger opp overfor politimesteren og regionrådet. Politimesteren inviteres til felles 
formannskapsmøte i Hitra og Frøya. 
 
Rådmennene frembringer statistikk over politiets utrykninger og tidsbruk i Nessadalen.  
 
 
Sak 2/20:  Samarbeid Brann og redning  
 
Dag Robert Bjørshol gjennomgikk forhistorien fra 2014 og frem til i dag, og hvilke dokumenter som ligger 
til grunn. Notat om mulige løsninger og hvilke dokumenter som ligger til grunn er sendt ut og følger 
saken. Begge brannsjefene redegjorde for sine forslag. 
 
Konklusjon: 
Dette dreier seg ikke om lokaliseringsdebatt. Man ønsker heving av kvalitet med minst mulig økte 
kostnader. Gunstigere økonomisk om man slår sammen til felles brann og redningstjeneste, jfr. krav til 
dimensjonering.  
 
Det er enighet om at man ønsker et sammenslått Hitra og Frøya brannvesen. Rådmennene bes om å lage 
en sak til kommunestyrene i tråd med kommunestyrevedtaket av 2014, jfr. pkt. 1 i forslaget fra brannsjef 
Bjørshol. Eventuelt behov for bevilgning må gå frem av forslag til vedtak, og det må også framkomme at 
ytterligere utredning skal ferdigstilles i løpet av 1. halvår i år. Saken fremmes deretter til politisk 
behandling og avklaring. 
 
Sak 3/20: Regiontilknytning 
 
Ole redegjorde for sin tvil i forhold til om vår regiontilknytning er riktig.  
Kristin sitter i AU i regionrådet, men har kort fartstid. Samarbeid går på kryss og tvers avhengig av 
tjenester og likheter i utfordringsbildet.  
 
Hvilke andre muligheter har vi? Fosen eller Nordmøre? Kystregion? 
 
Ole vil sannsynligvis løfte frem temaet i Hitra formannskap og kommunestyre etter hvert. 
 
Konklusjon: 
 
Kommunene har stort sett de samme refleksjonene rundt temaet. Diskusjonen holdes levende 
kommunene imellom. Det vil være naturlig at temaet framkommer når Kommunelovens nye krav til nye 
vedtekter blir framlagt for behandling i regionråd og i kommunene 
 
Sak 4/20: NAV - avklaring.  
 
Saken er utsatt i Hitra kommune p.g.a. at nytt utvalg for Helse og Omsorg har vedtatt at Eldres råd, 
Brukerråd og Ungdomsråd skal høres. Møter 20.1. og 21.1. 
Frøya kommunestyre har vedtatt forslaget. 
 
Konklusjon: 
 
Saken kommer opp i Hitra kommunestyre så snart det er mulig. Avtalen skal gjelde fra 1.4. 
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Sak 5/20: MINOFAS 
 
Fergeforbindelse mellom Aure og Hitra. Møreforskning har utredet i 2 omganger og konkludert med at 
dette er samfunnsøkonomisk fra første dag. Begge fylkeskommunene har bevilget kr 500.000 i 
prosjektmidler for å jobbe videre med saken. 
 
MINOFAS må være på saken og følge opp utredningen. Det skal være møte 16.01.20 for å diskutere 
videre agering fra interessentenes side. 
 
Sak 6/20:  Direktebåt 
 
Kristin: Alternativ i forbindelse med stenging av tunneler i forbindelse med utbedring. Kan dette være en 
mulighet for å få til et prøveprosjekt som avbøtende tiltak. Det har vært en orientering fra rådmannen i 
fylket til hovedutvalg for veg.  
Næringsforeningene samarbeider om dette. 
 
Konklusjon: Hitra kommune er med på å få fylkeskommunens aksept for dette som avbøtende tiltak og 
som et prøveprosjekt. Frøya kommune holder politisk ledelse og administrasjon i Hitra oppdatert og 
inviterer med i møter etc. 
 
Sak 7/20: Følgetjeneste jordmor  
 
Det har vært møte mellom kommunene, St. Olav og SiO v/Bjørn Buan den 08.01.20. 
 
Konklusjoner fra møtet er at det opprettes egen beredskap for Hitra og Frøya finansiert av 
helseforetaket med inntil 1,2 årsverk. 
Det utformes avtale mellom kommunene og helseforetaket. 
Det legges opp til behandling i kommunestyrene i februar. Vertskommuneavtale reforhandles også. 
 
Sak 8/20:  Andre samarbeidsområder mellom kommunene?  
 
a ) Laksevegen og marginalprosjekt 
 
Ole:  
 
Prognosene viser at det kan bli ca. 110 mill til gode i forhold til investeringsrammen. Fire prosjekter 
gjenstår, såkalte marginalprosjekter som prioriteres i forhold til rest økonomi i prosjektene. Disse 
prosjektene representerer standard-sprang som kan være ulykkesbelastende. Det var møte 19. juni 2019 
om prioritering av resterende prosjekter – prosjekter som gjensto som uprioritert i siste 
bompengesøknad: 
 
Prio 1: Melvatnet – Ulvstubakkan 
Prio 2: Perviktunnelen – Slåttavika 
Prio 3: Våvatnet – E 39 
Prio 4: Utretting/ny veg ved bomstasjonen Våvatnet 
 
SVV mener det skal være rom for dette innenfor kostnadsrammene.  
 
Det er i tillegg besparelser på rentekostnadene knyttet til lån som er tatt opp som mellomfinansiering. 
Dette er det bedt om å få akseptert som ubenyttet del av den totale finansieringsrammen, og derav 
penger til gode som kan benyttes til å utbedre mer vei. SVV mener dette er et nytt prinsipp som vil gi 
presedens og at kan være problematisk å få aksept for i vegdirektoratet og i samferdselsdepartementet. 
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I fall man får aksept så er det bedt om at dette benyttes til å bygge ny tunnel gjennom Svarthammaren 
(prioritet nr. 5.) 
Leder av komiteen på fylket, Halgeir Grøntvedt, er informert om saken og bedt om å bidra til å få dette 
avklart. 
 
 
b) Legevakt. Samarbeidet i SiO – kost contra nytte. 
 

Samarbeidet på Sengepost KAD og legevakt skulle etter sammenslåing/endringer ved Orkdal 

sykehus bli 20% billigere. Ingen besparelse, men stor økning i utgiftene. KAD 10,4% og 

legevakt 14% økning.  

Hitra vil konkret si opp avtalen om å delta med 20% dekning av stillingen for kreftkoordinator.  

 

Konklusjon: Vi henvender oss sammen til Orkland kommune og ber om underlagsmateriale for 

kostnadsøkningene. Viser at vi stiller oss kritisk til den store økningen. Hitra foretar forespørsel 

på vegne av begge kommuner. 

 

c) Ambulansetjenesten 

Viktig tjeneste som man må passe på i forhold til utvikling. Hitra kommune etterspør statistikk 

som viser tilstedeværelse og tilgjengelighet i øyregion/innenfor akseptabel responstid. 

 

d) Neste møte 

10. juni kl. 11.00 Frøya Rådhus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HITRA KOMMUNE 
 

Rådmannen  

   

Postadresse: Telefon:  Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00  4223.59.80139 6345.06.16178 

7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  
E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 

 

 
 

 
 
   
 
 

Saksbehandler: Laila Eide Hjertø 
Direkte tlf.:  
Dato:  13.03.2019 
 
Saksnr.: 2017/430-11   Arkivnr.:  

 
Fra:  Laila Eide Hjertø 
Til:   
Samarbeidsforum Hitra og Frøya 
 
 
Kopi til: John Lernes, Snillfjord 
 

Referat fra Samarbeidsforum Hitra og Frøya 13.03.2019 
Hjorten Hotell, Fillan fra kl. 12.00 – 15.10. 

Til stede: Ole L. Haugen, Berit Flåmo, Lars Peder Hammerstad, Pål 

Terje Bekken, Arvid Hammernes, Beathe Sandvik Meland, Laila Hjertø. 
Forfall: Eldbjørg Broholm 

 

Sak Tekst Oppf. 

1 Innkallingen ble godkjent. Lars savnet observatør fra 
Snillfjord. Innkalling til ordfører i Snillfjord er avglemt 

av rådmannen i Hitra. 

 

2 Utredning felles brann- og redning: økonomi, 
fagkompetanse, kvalitet må legges på bordet til 

politikerne. Løsningene skal være «godt nok» for våre 

innbyggere, næring osv. – ikke tilfredsstille 
«papirtigrene».  Lokalkunnskap er en viktig kvalitet.  

 

Konklusjon: 

Utarbeide felles ROS-analyse for Frøya og nye Hitra, 

med bistand av ekstern konsulent. 

På bakgrunn av denne finne hva behovet er for kvalitet, 
kapasitet, kompetanse og hva dette vil koste. Avklare 

om dette kan løses i egen region, eller om man må ut 

og samarbeide med større enheter. 
Det skal fremlegges sak for politisk nivå før 

 
 

 

 
 

 

 
Rådm. 

i Hitra 

og 
Frøya. 
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sommerferien 2019. 

 

3 Åpen post: 

 

Tilbakeblikk på saker fremlagt av Lars P. 

Hammerstad: 

 
De fleste punktene er tilbakelagt. 

 

Fylkesvei 714 gjennom Barmanfjorden gjenstår. Felles 
trykk på delstrekninger med utfordringer. 

 

Det som er meldt inn er utbedret. Man bør ta en ny 
offensiv. Problem at veglegemet ikke tåler trykket og 

ny asfalt ikke varer lenge. 
Rådmennene finner 2 – 3 vegstrekninger hver, som 

legges frem til prioritering i de respektive kommunene, 

og en felles henvendelse til Fylkeskommunen. 
 

Nye saker fremlagt av L.P.H.: 

a. Dalpro 
 

Et felles anliggende. Satsningen på Frøya er ikke 
kun et Frøya-prosjekt. Det er et felles prosjekt. 

Hvilket fokus skal eierkommunene ha på 

virksomheten? 
Generell diskusjon om virksomheten. Ny daglig 

leder skal presentere seg og sine planer for driften i 

kommunene. Viktig å ivareta brukerne. Felles 
utålmodighet i forhold til nytt vaskeri på Frøya. 

 

b. Felles politiråd 
 

Har hatt ett møte og skal ha ett til i løpet av 

våren. Planlagt 2 pr. år. Hver kommune venter på 

samarbeidsavtaler for sin kommune.  
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Passkiosk? 

Dette er løftet opp og spilt inn til Politimesteren. 

 

c. Legevaktsamarbeid – hva skjer lokalt og opp i 
mot SiO 
 

Ingen endring foreløpig. Legene ønsker mindre 

turnus ikke mere. Skulle gjerne hatt døgnåpen 

legevakttjeneste, men må forholde oss til det 

legene vil være med på. Yngre leger ønsker seg 

et liv utenfor jobb og det legger begrensninger 

på når de vil jobbe. 

 

d. Blått kompetansesenter; forskningsprosjekt 
plastsøppel, marint miljø 
 

Samarbeider om felles aksjonsuke.  

 

Mausund Feltstasjon og Berit har hatt møte med 

Miljøavdelinga hos Fylkesmannen. Stor interesse 

og det blir et dagsseminar hvor kystkommunene 

blir invitert. Svein Arne Andreassen hos 

Fylkesmannen stiller seg bak. 

 

e. Ambulansetjenesten, redusert beredskap 
 

Ambulansetjenesten sin utvikling i forhold til hva 

de kan utføre av førstelinjetjeneste er viktig. Vil 

være en viktig ressurs i tillegg til vår egen 

legetjeneste. Konsultasjoner via nye digitale 

løsninger er på veg inn. 
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Hvite ambulanser kan avlaste akuttberedskapen. 

Regionen må stå sammen. 

Berit redegjorde for hva som skjer på Mausund 

og Sula i forhold til innkjøp av hvite biler. 

 

Fagrådet for akuttberedskap kommer til Frøya og 

skal ha møte, viktig å be seg inn til disse. Møtet 

avholdes på Frøya 11.06.19. 

 

f. Helseplattformen, hva gjør vi i fellesskap 
 

Diskuteres i felles formannskapsmøte med 

Trondheim.  

 

g. Dolmsundbrua, vindmåler/bom, gang og 
sykkelveg 
 

Det kommer et dialogmøte mellom kommunen 

og Fylkeskommunen/SVV om løsning. Saken vil 

bli fulgt opp av Hitra kommune. 

 

h. Laksåvika – Aure, Frøya sin deltakelse? 
Beredskap i forhold til sperret tunnel 
 

Det ble referert til brev fra Karin Torset om 

deltakelse i samarbeidet. Det er til behandling på 

Frøya. 

 

i. Turistkontor – Kystmuseet har en regional 
funksjon 
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Samarbeidet mellom kommunene kan bli bedre. 

 

j. Hurtigbåtterminalen – samarbeid, tube over for 
vern mot regn 

 

4  NAV - samarbeidsformer 

 
Hitra og Frøya kommuner har i dag en 

partnerskapsavtale med NAV med en styremodell. Fra 

1.7.19 endres bestemmelsene i Kommuneloven slik at 
denne modellen ikke lenger er lovlig. Det arbeides med 

ny modell for samarbeid. NAV/Staten ønsker at vi 

inngår i en vertskommuneavtale. Hitra ønsker ikke 
vertskommunemodellen, men Frøya har ingen 

problemer med dette. Det er nedsatt en komite av ass. 

rådmenn og NAV-leder som skal belyse flere 
problemstillinger i forhold til samarbeidet.  

 

 

 Neste møte avholdes 17.06. kl. 12.00 på Frøya  

 
 

 

 

Referat Samarbeidsforum 13.03.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/547    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende medlemmer og varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 

2019 – 2023 
MEDLEMMER VARAMEDLEMMER 

   

   

   

  

  

 
Som leder velges:  Som nestleder velges:  

 

 

 

Vedlegg: 

 
 Svar på spørsmål om valg av varamedlemmer til kontrollutvalg 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Disse ble valgt som kontrollutvalg i KST møtet 28.11.19 i sak 171/19 

 
MEDLEMMER PERSONLIGE VARAMEDLEMMER 

 Kai Ronny Arntzen Oddveig Todal 

 Camilla Johansen Sten Kristian Røvik 

 Per Johan Gundersen Ragnhild Strømmø 

 Ola Vie Torbjørn Reppe 

 Bente Marie Kvam Merethe Moen 

 
Da Camilla Johansen, er fast ansatt ved sykehjemmet, er hun ikke valgbar til kontrollutvalget. 

 
De relevante reglene om valg til folkevalgte organer, inkludert kontrollutvalget, følger av §§ 7-5 til 7-7.  

I §§ 7-5 og 7-6 er hhv. kravene til listene og valgoppgjør ved forholdsvalg regulert. Det følger av § 7-

6 femte ledd at hver liste skal tildeles varamedlemmer og at disse plassene skal fordeles i samsvar med 

andre og tredje ledd. I andre ledd bestemmes det at (vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de 



står oppført på det innleverte listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til kjønnsbalanse. 

Reglene innebærer altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av personlig 

vara. 

 

Det anbefales å velge hele utvalget på nytt.  

 

I Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15) heter det i pkt. 2.8:  

Eit feilaktig val skal berre kjennast ugyldig så langt det er naudsynt for å rette den feilen som er 

gjort(…).  

Sitatet knytter seg direkte til situasjoner hvor det er avholdt valg til folkevalgte organer i strid med 

bestemmelsene om krav til representasjon av begge kjønn. Det er likevel grunn til å tro at det samme 

prinsippet får anvendelse uavhengig av hvilke feil som er begått ved valget eller valgoppgjøret til et 

folkevalgt organ.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Svar på spørsmål om valg av varamedlemmer til kontrollutvalg 

 

Vi viser til e-post 4. november 2019 med enkelte spørsmål om valg av varamedlemmer til 

kontrollutvalg. Vi beklager at det har tatt lang tid å svare på denne henvendelsen. 

 

Du stiller først spørsmål om det er adgang til å velge personlige varamedlemmer til 

kontrollutvalget. 

 

De relevante reglene om valg til folkevalgte organer, inkludert kontrollutvalget, følger av §§ 7-

5 til 7-7.  

 

I §§ 7-5 og 7-6 er hhv. kravene til listene og valgoppgjør ved forholdsvalg regulert. Det følger 

av § 7-6 femte ledd at hver liste skal tildeles varamedlemmer og at disse plassene skal 

fordeles i samsvar med andre og tredje ledd. I andre ledd bestemmes det at 

(vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte 

listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til kjønnsbalanse. Reglene innebærer 

altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av personlig vara.  

 

I § 7-7 er avtalevalg regulert. Det følger av bestemmelsens andre ledd at valget 

gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer. 

Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Selv om det i 

ordlyden ikke er eksplisitt sagt at varamedlemmer skal velges i rekkefølge, og ikke som 

personlige varamedlemmer, mener departementet at bestemmelsen klart tyder på et krav om 

rekkefølge. At loven åpner for å velge to flere varamedlemmer enn faste medlemmer støtter 

opp under en slik konklusjon. Departementets veiledningsmateriale legger også denne 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

v/ Torill Bakken 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3463-27 

Dato 

9. februar 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

konklusjonen til grunn. I eksempelet på avtalevalg som departementet viser i 

Konstitueringsrundskrivet 2019 (H-4/19) side 11, er varamedlemmene ført opp i rekkefølge. 

 

Dette vil da innebære at uansett hvem fra den aktuelle listen som har forfall, og uansett 

metoden for gjennomføring av valget, så skal varamedlemmene innkalles i den 

nummerorden de er valgt, jf. § 7-10 første ledd. 

 

Du stiller også spørsmål om det er lov med felles varamedlemsliste, uavhengig av parti. 

 

Departementet antar kontrollutvalget i dette tilfellet er valgt ved avtalevalg. Departementet 

har i lang tid lagt til grunn at det ikke er rettslig adgang med felles varamedlemsliste. Vi viser 

til Konstitueringsrundskrivet 2019 side 19, hvor det heter at "det er ikkje høve til å opprette ei 

felles liste over varamedlemmer." Departementet ga uttrykk for det samme også i 

Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15). 

 

Du stiller også spørsmål om man må velge hele kontrollutvalget på nytt eller om det holder å 

velge varamedlemmene, i tilfeller hvor det ikke er lov med personlige varamedlemmer eller 

felles varamedlemsliste. 

 

I Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15) heter det i pkt. 2.8: 

 

 Eit feilaktig val skal berre kjennast ugyldig så langt det er naudsynt for å rette 

 den feilen som er gjort(…). 

 

Sitatet knytter seg direkte til situasjoner hvor det er avholdt valg til folkevalgte organer i strid 

med bestemmelsene om krav til representasjon av begge kjønn. Det er likevel grunn til å tro 

at det samme prinsippet får anvendelse uavhengig av hvilke feil som er begått ved valget 

eller valgoppgjøret til et folkevalgt organ. 

 

Departementet kan ikke ta konkret stilling til hva som er nødvendig for å rette feilen i de 

tilfellene som innsenderen viser til. Dette er det først og fremst opp til kommunestyret å 

vurdere. 

 

  

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 19/142    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

FRØYA UNGDOMSSKOLE – UTVIDELSE AV LEIEFORHOLD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet vedtar at det inngås en utvidelse av eksisterende leieavtale med Frøy Eiendom AS 

vedr leie av Frøya ungdomsskole slik forslag til utvidet leiekontrakten foreligger – beskrevet som 

Runde 1 i avtalen. 

 

Leiekostnaden for utvidet areal vil først løpe fra januar 2021 og er på kr 559 680 per år eks mva. 

Leiekostnaden inkl renhold og vaktmestertjenester vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og 

økonomiplan 2021- 2024.  

 

 

Vedlegg: 

 

Div vedlegg fra Frøy Eiendom AS 

Mail fra FAU/SU vedr kantinearealet. 

Sak HOOK – 5/20: Frøya ungdomsskole – tilpasse og økt skoleareal 

Sak K-4/19 av 31.01.19: Oppfølging av skolebruksplan - nye arealer Sistranda skole 

Sak K-62/18 av 31.05.18: Ny skole på Sistranda med barnehage - funksjonsanalyse 

 

 



Saksopplysninger:   

Sistranda skole er fom. skoleåret 2019/20 delt organisatorisk som Sistranda barneskole (1. – 

7. trinn) og Frøya ungdomsskole (8. – 10. trinn). Ungdomsskolen er med hjemmel i 

kommunestyrevedtak i sak 4/19 lokalisert i leide lokaler i tidligere Frøya vg. skole med 

leieperiode på 10 år. 

Skolen melder nå om behov for tilpasset og økt skoleareal for resten av leieperioden, og 

begrunner dette både med funksjonalitet og økt elevtilgang. 

For å få analysert skolens arealbehov nærmere, har rådmannen fått utarbeidet 

funksjonsanalyse (vedlagt). Analysen er en behovsbeskrivelse basert på ønsket pedagogisk 

aktivitet, organisering av denne, og arealbehovet som konsekvens.  

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte funksjonsanalyse for Frøya u. skole, herunder spesielt 

om forslag til tilpasset og økt skoleareal med sluttkommentarer sist i rapporten. 

HOOK behandlet sak – ref sak 5/20: 

«Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) gir kommunedirektøren 

fullmakt til å gå i forhandlinger med huseier vedr. mulig utvidelse av Frøya ungdomsskole» 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren er innforstått med at skolens nåværende lokalisering er av midlertidig 

karakter, i det kommunestyret - i samme sak (sak K-4/19) - ba kommunedirektøren om å 

utrede tomt for ny barneskole på Sistranda. Dette innebærer at nåværende lokaler for 

barnetrinnet forutsettes omdisponert til ungdomstrinnet på et senere tidspunkt. 

Siden det er kommunens plikt til enhver tid å sørge for tjenlige lokaler for alle skolebarn, har 

kommunedirektøren vært i dialog med utleier om nødvendige tilpasninger av skolearealet 

basert på vedlagte analyse. Resultatet av forhandlingene med kostnadsoverslag vil bli lagt 

fram til politisk behandling. Siden skolen melder om et økt arealbehov som følge av 

elevtallsøkning allerede fra høsten-20, antas dette å være en hastesak.  

Elevtallsøkningen fra kommende høsten er 12 og fra høsten 2021er søkningen på hele 22 

elever. Totalt vil det da være 154 elever skoleåret 2021/2022 mot 120 elever inneværende 

skoleår.  

Forhandling med utleier er gjennomført og forslag til utvidet leieavtale ligger vedlagt. 

Tilbudet inkluderer supplering av inventar i kantinen og grupperom, samt kjøkkenmaskiner og 

utstyr.  

 

Kort oppsummert beskrives denne utvidelsen i to runder: Ref vedlegg. 

 Runde 1: ny kantine, grupperom og lokaler til elever med særskilte behov. Totalt 353 

m2  

 Runde 2: to ny klasserom med tilhørende grupperom. Total 283 m2. 

 



Restaureringen er i den gamle delen av bygningsmassen. Omfanget av restaureringsarbeidet er 

å  sette lokalene til dagens standard. Kort beskrivelse av omfang ligger vedlagt.  

 

I denne omgang gjelder utvidelsen det som er beskrevet i Runde 1 og skal stå ferdig til 

skolestart i år – dvs uke 33.  

 

Når det gjelder Runde 2, vil det bli lagt fram en politisk sak i mai/juni då.   

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 
Leiekostnaden for Runde 1 er beregnet til kr 48 640 per/mnd. Årskostnad er kr 559 680.  

Det betales ikke husleie for denne utvidelsen i 2020. Husleie starter fra og med 1. januar 2021.  

Økte merkostnader for 2019 beregnet fra august 2020 og er i all hovedsak knyttet til renhold, 

vaktmesteroppgaver mm og vil utgjøre totalt ca kr 200 000. 

Leiekostnader vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og økonomiplan 2021- 2024. 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur   

Møtedato: 11.02.2020 

Sak: 5/20  Arkivsak: 20/229 

 

SAKSPROTOKOLL - FRØYA UNGDOMSSKOLE - TILPASSET OG ØKT SKOLEAREAL  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur (HOOK) gir rådmannen fullmakt til å gå i 

forhandlinger med huseier vedr. mulig utvidelse av Frøya ungdomsskole. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

  
 
 

Funksjonsanalyse 
Frøya u.skole - tilpasset og økt areal 
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Oppdrag, mandat og organisering av analysen 
 

Litt relevant historie 

Sistranda skole er fom. skoleåret 2019/20 delt organisatorisk som Sistranda skole (1-7) og Frøya 
ungdomsskole (8-10). Ny-organiseringen er hjemlet i HFD-vedtak i møte 15.01.19. 

Frøya u.skole er med hjemmel i kommunestyrevedtak 31.01.19 (sak 4/19), lokalisert i leide lokaler i 
tidligere Frøya vg.skole. Leieperioden er 10 år. 
 
Rådmannen ble i samme sak bedt om å utrede tomt for mulig ny barneskole på Sistranda med evt. 
barnehage. Vedtaket hadde sitt utgangspunkt  både i revidert skolebruksplan av mai-17 og 
funksjonsanalyse for ny barneskole på Sistranda av mai-18,  
Utredningsprosessen om skoletomt er så vidt vites ikke startet opp. 
Ovennevnte vedtak må forstås slik at det på sikt kan være aktuelt å flytte barnetrinnet på Sistranda til 
ny skole på ny tomt, bygget i tråd med  pedagogiske prinsipper beskrevet i funksjonsanalysen, og evt. 
samlokalisert med barnehage til oppvekstsenter. Nåværende barneskolebygg vi da bli disponibelt for 
ungdomstrinnet. 
 
Frøya ungdomsskole melder allerede nå om behov for økt skoleareal for resten av leieperioden. 
 

Oppdraget, organisering og framdriftsplan 

Rådmannen ga 19.11.19 Sigbjørn Hellevik i oppdrag om å være prosessleder for arbeidet med 
funksjonsanalyse for økt arealtilgang. 

PROSJEKTOPPDRAG 

Utarbeide forslag til arealutvidelse basert på økt 
elevtall,  og evt. nye arbeidsmåter 

Forslaget skal behandles politisk før byggeier 
evt. håndterer prosessen videre. 

ARBEIDSMÅTE 

Ta utgangspunkt i kommunens arealnorm for ungdomstrinnet, avdekke udekket arealbehov i 
forhold til forventet elevtall, og skissere ønsket romprogram for tilleggsarealet. 

ORGANISERING AV ARBEIDET 

Oppdragsgiver er kommunalsjef Roger Antonsen. 
Prosjektarbeidet ledes av Sigbjørn Hellevik i nært 
samarbeid med skolens rektor Margit Myrseth. 
Prosjektleder skriver rapport. Rapporten er ferdig 
når den er godkjent av rektor. 

Prosjektleder rapporterer til oppdragsgiver  i 
nødvendig grad. 
Rektor sørger for videre lokal medvirkning.. 

FRAMDRIFT 

Arbeidet skal om sluttføres med rapport, om mulig innen utgangen av januar-20. 
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Funksjonsanalyse - prosess og innhold 
 

Innledning 
 
Lov, forskrifter og sentrale styringsdokument gir skoleeier rammer for utøvelse av 
grunnskoletjenesten. Skoleeier fastsetter imidlertid selv de fysiske rammebetingelsene for 
skolevirksomhetene med unntak av lovkravet om at barn har krav på et godt fysisk og psykososialt 
miljø som fremmer helse, trivsel og læring (Oppl.loven § 9a og Kommunehelselovens forskrift om 
helsevern i skoler og barnehager). 
 
Opplæringsloven sier dette: 

● § 9a-1: Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og 
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

● §9a-2: Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til 
trygghet, helsen, trivselen og læringen til elevene. Det fysiske miljøet i skolen skal være i 
samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid anbefaler. …. 

 
For å sikre at de fysiske rammebetingelsene for tjenesten (skolebygget) både understøtter utøvelse 
av tjenesten (pedagogisk virksomhet), og samtidig ivaretar sentrale føringer, utarbeides 
funksjonsanalyse ved nybygg og ved større ombygginger.  
 
Funksjonsanalysen er brukernes beskrivelse om hva som skal skje i bygget av pedagogisk aktivitet, 
hvordan aktiviteten skal organiseres, og arealbehovet som konsekvens. Analysen må ta høyde for at 
grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og individuell tilpasset opplæring for alle innenfor 
rammen av fellesskapet, hvilket innebærer fleksibilitet både hva gjelder bygningsmessige løsninger 
for varierende læringsaktiviteter, organisering og bemanning. 
 
Hovedprosess for funksjonsanalyse er temabasert i naturlig tidsrekkefølge: 
Pedagogisk grunnlag - hva som skal skje i bygget av pedagogisk aktivitet, organisering - hvordan den 
pedagogiske aktiviteten skal organiseres, og arealbehov/utforming - som endelig konsekvens. 
 
Analysen nedenfor er gjort relativt kortfattet. Hva gjelder generelt grunnlag for teori knyttet til 
skoleareal, vises det til Funksjonsanalyse for ny skole på Sistranda fra mai-18. 
 

 
Litt generelt om pedagogisk grunnlag, organisering og arealbehov 
 
Skolen skal møte elevene med utfordringer som fremmer danning og lærelyst, hvilket innebærer at 
skolen må bygge et godt læringsmiljø og tilpasse opplæringen i samarbeid med elevene og 
hjemmene. Det krever et profesjonsfellesskap som engasjerer seg i skolens utvikling, og som 
forpliktes av skolens  verdigrunnlag og  prinsipper for læring, utvikling og danning. 
 
Elever skal deles i grupper som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlige, og hvor barns sosiale 
tilhørighet ivaretas. For deler av opplæringen kan skolen organisere elevene i grupper etter behov, 
men i utgangspunktet skal ikke faglig nivå, kjønn og etnisk tilhørighet legges til grunn for inndelingen.  
Elever på de høyeste trinnene vil i stor grad få sine kunnskaper gjennom tverrfaglige problemstillinger, 
hvilket forutsetter organisatorisk tilrettelegging for prosjektrettede arbeidsmetoder. 
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Loven gir skolen anledning til selv å velge gruppestørrelser, enten det er snakk om permanente eller 
sporadiske grupper.  
Arealbehovet og arealutforming vil være en konsekvens av organisering av tjenesten, som igjen har 
nøye sammenheng med virksomhetens pedagogiske grunnlag. Sentrale styringsdokument for skolen 
legger stor vekt både på tilpasset opplæring til den enkelte elev, og lærernes metodefrihet, hvilket 
igjen stiller krav til areal som er fleksibelt, elastisk, mangfoldig og variert, og således gir mulighet for 
opplæring med trinn, aldersblandede grupper, mindre grupper og individuelt arbeid. 
Dette innebærer bl.a. slike arealutformingsbehov: 

● Bygningen må lett la seg tilpasse variasjon i aldersgrupper, metoder og aktiviteter, og 
samtidig gi de ansatte stor metodefrihet. 

● De ulike arealene må være lett tilgjengelig for alle brukerne, samtidig som det brukes lite tid til 
forflytning. 

● Bygningen må bære preg av åpenhet og gi følelse av velvære og trivsel. 
● Bygningen må utformes slik at den lett lar seg tilpasse ulike atferdsmønster, forutsetninger, 

funksjonsnivå og behov. 
● Bygningen må ha universell utforming 
● Bygningen må være utformet slik at den enkelt lar seg tilpasse variasjoner i elevtall og 

gruppestørrelser 
● Det må legges vekt på støydempende løsninger 
● Bruken av glass må tilpasses arealene med tanke på lysgjennomstrømming og lyddemping. 
● Bygningen må tilpasses slik at det blir en god balanse mellom åpnere og skjermede areal. 

 
Føringer for areal i skoleanlegg 
 
Areal inne 
 
Det foreligger ikke statlige arealkrav for skoleanlegg. Arealnormer for grunnskoler vedtas av den 
enkelte kommune. Frøya kommune har etter forslag fra Norconsult i forbindelse med 
skolebruksplanen fra 2011, vedtatt veiledende arealnorm for skoler i kommunen.  
Arealnormer for grunnskolen skal være i henhold til lover og forskrifter, og sentralt i denne 
sammenheng er forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrifter vedrørende 
byggetekniske krav og krav til universell utforming, samt opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. 
 
I veileder til forskrift om miljørettet helsevern heter det bl.a.: 

● Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre 
rom) i nærheten av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges 
etter en arealnorm på minimum 2 m2/elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og 
aktiviteten i rommet er tilpasset, kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og 
auditorier) gjerne være høyere enn det normen på 2 m2/elev tilsier. Dersom 
klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsareal i nærheten av klasserommet/hovedrommet, 
bør arealet være større, helst opp mot 2,5 m2/elev. Areal for ansatte kommer i tillegg. 

● Det knyttes ikke spesielle arealkrav til spesialiserte læringsareal. Dette er rom til naturfag, 
musikk, kroppsøving, kunst/håndverk, mat og helse, og som disponeres av flere. 

 
Når det gjelder utforming av arbeidsplassene og areal pr. lærer, så sier Arbeidsplassforskriften at 
arbeidsplassene «skal være dimensjonert, innrettet og tilpasset arbeidets art, arbeidsutstyret og den 
enkelte arbeidstaker» (§2.1).  
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I kommentar til forskriften skriver Arbeidstilsynet at lokalene må ivareta behov for at: 

● man kan arbeide rasjonelt og effektivt, på egenhånd og i samvirke med andre 
● ingen isoleres 
● det er mulighet til fortrolige samtaler 
● det er mulighet til å skjerme seg for konsentrasjon eller hvile 
● lokalene har en standard på det nivået som er vanlig ellers i samfunnet 
● standarden ikke er så varierende at det åpenbart kan virke krenkende for enkelte 

Videre at «Hver arbeidsplass bør ha et gulvareal på minst 6 m2". Dette gjelder både enkeltkontor, 
felleskontor og kontorlandskap. Arealer for atkomst og for fellesfunksjoner kommer i tillegg». 
 
Areal ute 
 
Utdanningsdirektoratet sier bl.a. dette om skolens uteområde: 
Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, både innenfor og 
utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del av nærmijøets aktivitetstilbud, både mhp 
sport, lek og forskjellige arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig 
og brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming samtidig som 
helheten må ivaretas på en god måte. 
 
Barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i undervisningssammenheng og i 
fritiden. Skolenes utearealer har derfor fått økt betydning, ikke minst for fysisk aktivitet og derigjennom 
barnas helse og trivsel. 
Uteområdet må sees på som et integrert areal for pedagogisk aktivitet og ikke utelukkende som en 
rekreasjonsarena.  
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Frøya u.skole - behov og muligheter ved økt areal 
 
Notat fra rektor Margit Kristiansen Myrseth og ass, rektor Karin Johnsen, datert 26.11.19 
 
Arealutnyttelse i dag 
Skoleåret 2019/2020 er det 120 elever ved ungdomsskolen. Dagens organisering har to paralleller på 
hvert trinn – til sammen 6 grupper. Gruppestørrelsene varierer fra 17 til 23 elever. 
Undervisningsrommene (klasserom) har et areal på 56 m 2 . Det er i tillegg 3 undervisningsrom på 
henholdsvis 74, 43 og 17m 2 samt et kjellerrom som har plass til en mindre gruppe elever (sambruk 
med Kulturskolen – Visuell kunst). Disse rommene brukes til delingsrom for å utnytte to- 
lærerressursen (økt lærertetthet) i alle basisfag.  
 
Økt arealbehov 
Ut fra normtall for arealbehov per elev, vil dagens romstørrelser og antall gi utfordringer med hensyn 
til elevvekst fra høst 2020. 
Alle rom skal måles i forhold til lyd og akustikk med bakgrunn i at det må tilrettelegges for 
hørselsnedsettelse. Må beregne at det blir behov for akustikkplater og teleslynge. Akustikk per i dag 
er over nivå uavhengig av pålagte og nødvendige tilrettelegginger. 
 
Alternative læringsarenaer 
Bruk av alternative læringsarenaer som Naustprosjektet er en suksess for mange av ungdommene 
våre. Tilbudet gis til 5 elever en dag i uka. Variasjon og praktisk tilnærming til fag fremmer økt læring 
hos de fleste elevene. Mulighet for bruk kjøkken og mekanisk- og sveiseverksted vil kunne utvide 
tilbudet for flere elever. Næringslivet på Frøya har et ubrukt potensiale som aktive 
samarbeidspartnere – både i og utenfor skolebygget.  
Målsetningen med alternative arenaer er å: 

● gi økt lærelyst og mestringsfølelse 
● skape gode læringsstrategier 
● kunne nyttiggjøre seg veiledning 
● gi økt motivasjon for videre utdanning og en god overgang til videregående opplæring 

Opplæringen for alle elever bør være en kombinasjon av teori og praksis der alternative opplæring 
inngår som en del av opplæringen. Undervisningen er tverrfaglig med ulike tema, som også er i tråd 
med Fagfornyelsen fra august 2020. 
 
Kantine 
I tillegg som aktuell læringsarena vil et noe utvidet kjøkken gi en bedre løsning for kantinedrift med 
hensyn til både plass, ernæring og for å opprettholde krav fra Mattilsynet. 
 
Personalrom – ledelse og arbeidsrom for lærer 
Det er tatt høyde for, gjennom valg av inventar og møblering, at en har tilstrekkelig areal til en 
nødvendig økning i antall årsverk i tråd med økt elevtall i årene fremover. Det må derimot også her 
tas lysmålinger og gjøres tiltak for at det er meget lytt i mellom kontorene i andre etasje. 
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Elev- og skoledata 
 
Tabellen nedenfor viser prognose for elevtallsutviklingen ved Frøya u.skole: 
 

Tab.1: Elevtallsberegning 

 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23  2025/26  2028/29 

Skolebruksplan 1) 114 122 148 152     

Funksjonsanalyse 2) 117  150 153  159  169 

Ny beregning 

Totalt 3) 120 132 154 173  165  200 

Pr. trinn (snitt) 40 44 51 58  55  67 

Paralleller (mat. snitt) 4) 2,0 2,2 2,6 2,9  2,8  3,3 

Paralleller (man. snitt) 5) 2 3 3 3  3  4 

Merknader: 

1) Skolebruksplanen av mai-18. Beregnet + 3% økning fra 21/22 beregnet for 1-10 skolen 

2) Funksjonsanalyse for ny skole på Sistranda vedtatt mai-18. Vekst for u.trinn beregnet til + 2%. 

3) Beregnet elevtall des-19 med bakgrunn i faktiske tall. Gult felt viser antatt vekst i prosent 2% 

4) 5) Antall kl./trinn ved likt fordelt elever, basert på et fast antall elever i klassen (grønt felt) 20 

 
 
Tabell 2 er en matematisk beregningsmodellt for en u.skole med 150 elever, eller 2 klasser per trinn. 
 

Tab 2: Arealberegning - netto skoleareal m2 

Elevtall: 150 - som tilsvarer en skole med 2 paralleller 

Type areal Norm (m2) 1) Skolen 2) Diff. 

Allment læringsareal 3) 696 470 −226 

Spesialrom 4) 550 Sambruk med barneskole og vg.skole 

Adm. og personal 5) 236 350 114 

Annet areal 6) 190 240 50 

Sum netto skoleareal 1672   

Merknader: 

1) Norm Frøya kommune (2011) (Norconsult) 

2) Oppgitt av skolen    

3) Arbeidsplasser (elever), formidling/grupperom, garderober/toalett, nærlager 

4) Bibliotek, skolekjøkken, musikk/drama, naturfag, kunst/håndverk (ekskl. kroppsøving) 

5) Kontorer, møterom, lærerarbeidsplasser, personalrom, garderober/toalett, arkiv etc 
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Rektors kommentarer til arealoversikten  
 
Læringsarealet (3) 
Arealtilgangen i dag er beskrevet ovenfor (s.6). 
 
Spesialrom (4) 
Spesialrom deles med Sistranda barneskole og Guri Kunna vgs, og dekker behov per i dag.  
Større grupper kan føre til at det blir mer utfordrende å få en funksjonell timeplan da det også blir flere 
grupper totalt som skal inn på disse rommene. Arealbehovet er større i praktisk/estetiske fag kontra 
teorigjennomgang. Dette gjelder spesielt skolekjøkken og kunst/håndverk.  
Det undervises i mat og helse på 9.trinn. I Kunst og håndverk undervises det på 8. og 10.trinn. Behov 
for gruppeinndelinger vil variere fra 4 til 6 grupper per trinn. Naturfagrom deles med Guri Kunna vgs. 
Har to saler med kapasitet til hhv 25 og 16 elever. 
 
Administrasjon og personal (5) 
Det vurderes at det er tatt høyde for vekst i antall ansatte og dertil behov for arbeidsplasser for 
pedagogisk personell. 
 
Annet areal (6) 
Kantine:  
Kjøkkenet har en begrensing i forhold til hva som kan tilberedes, bl.a. hva gjelder varmmat som 
etterspørres fra elever og foreldre da dette er et tilbud som er blitt gitt tidligere.  
Fra januar 2020 blir det en markant økning i pris for et kantineabonnement, og det kan ha betydning 
for påmelding og dermed inntjening på kantinen. Kvaliteten på det som tilbys vil være av betydning for 
videre inntjening. I dag serveres lunsj i to puljer. Dagens kantineareal er plassert i skolens fellesareal. 
Arealet har dermed to funksjoner – kantine med plass til 65 personer per bordsetning samt et 
«gjennomfartsrom» til og fra “gymsal” som brukes som aktivitetsrom i friminuttene. Dette begrenser 
arealet for hvor mange som det kan dekkes til samtidig – derfor servering i to puljer.  
Renhold og lager:  
Det er renholdsentraler på alle etasjer. Det er kun ett lager for læringsmateriell på 14m2. Lager for 
renholdartikler fins på den enkelte renholdssentral 

 
Samlet vurdering 
 
Frøya kommunes veiledende normtall for ungdomstrinnet er utarbeidet av konsulentselskapet 
Norconsult i 2011, og gjelder for skole med rundt 150 elever, tilsvarende såkalt 2-parallellers skole 
med 25 elever per årstrinn i snitt.  
Selv med utstrakt sambruk om spesialrom (barneskolen og vg.skole), opplever skolen allerede i dag - 
med 120 elever - knapphet på såkalt “allment læringsareal”, hvilket innebærer areal for formidling med 
tilhørende grupperom, og arbeidsplasser for elevene. Dette skyldes i hovedsak arealenes egnethet 
(størrelse og liten grad av fleksibilitet) og skolens organisering av elevgruppen.  
Av samme årsak vil skolen få en forsterket arealutfordring allerede fra høsten 2020, og senere. 
 
Det gjenstår nå å finne en praktisk løsning på hvordan skolen skal kunne få et tjenlig areal for 
opplæring, både tradisjonell og alternativ, tilpasset 3-paralleller. Behovet for sambruk av areal med 
andre vil sannsynligvis gjøre seg gjeldende i hele leieperioden.  
Administrasjons- og personellavdelingen fremstår som hensiktsmessig. 
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Forslag til tilpasset og økt skoleareal 
 
Tilpasset areal 
 
Skolens rektor skriver dette: 
 
Universell utforming 
Bygget slik det fremstår i dag har god universell utforming med unntak av ramper ved de to 
inngangene fra skolegården. Disse er per i dag for smale da det er så akkurat at en får plass til 
rullestol. For stoler med styring på høyre armlene er det for trangt til at følge får kontroll på stolen om 
en må ta over styring. Det blir også trengsel ved evakuering av en eventuell brann. Har hatt 3 
brannøvelser som viser dette. 
 
Lyd: 
Akustikken er for stor i alle areal som per i dag er i bruk. Lydmålinger skal gjennomføres iht krav om 
tilrettelegging for elever med behov for hørselstilpasninger. Teleslynge og lydplater vil mest 
sannsynlig bli påkrevet. 
 
Kantineområde: 
Området som i dag brukes som kantine er et flott fellesareal til bruk i ulike sammenhenger. Arealet er 
møblert med runde bord som gjør det til et lokale som inviterer til sosiale aktiviteter. Dagens bruk av 
dette arealet er der elevene spiser lunsj. Dette gjennomføres i to puljer, da det er for stor elevgruppe 
til at alle kan spise på samme tid. Akustikk er en utfordring i alle rom, men spesielt i kantineområdet. 
Det er ikke foretatt lydmålinger, men disse vil ikke ligge innenfor godkjente verdier i et rom for det 
formålet det har i dag. Det vil for øvrig i løpet av våren blir gjennomført målinger og konsulentbistand 
fra Statped. 
Dagens kantineområde ønskes å blir brukt som sosialt samlingssted i friminutt og arbeidsområde i 
timer. Kan da kunne tilby aktiviteter som vil være gode alternativer for de som ikke ønsker å bruke 
tiden til ballaktiviteter.  
 
Gruppedelingsrom (125 jfr. tegning 1.etg. og 240 og 241 jfr tegning 2.etg): 
Per i dag er det ett stort og to små gruppedelingsrom som kan brukes for å få utnyttet 
tolærer-ressursen. Brukes ved at en har mulighet for å dele opp i mindre grupper. Ett av rommene har 
størrelse til å kunne fungere som klasserom. Blir dette fra høsten tatt i bruk som klasserom vil en kun 
ha to små rom som delingsrom og det vil begrense pedagogisk bruk av tolærersystem.  
 
Gymsal: 
Denne brukes i dag som aktivitetsrom. Her er det ikke noen varmekilder og en må derfor være i full 
aktivitet for å kunne være der inne. Er som et uteområde med tak. I dag er det kanonball som er 
aktiviteten som fungere best. Det begrenser seg for hvor mange som kan være med og det fører til at 
de som ikke får plass ofte står langs veggene og ser på. Spesielt på regnværsdager. Dersom en får 
frigjort dagens kantineområde vil flere av de som står og ser på aktiviteten i gymsalen heller finne 
alternative aktiviteter som inviterer til annet sosialt samspill. 
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Økt areal 
 
Skolens rektor skriver dette: 
 
Rom 141, 143, 144 og 145: 
Ser potensialet til at disse rommene kan romme et mer funksjonelt kjøkken og kantineområde. 
Kapasiteten på dagens kantinekjøkken er ikke stor nok til å kunne servere eller godkjent for å 
tilberede fullstendige varmmåltider. Med dagens gebyrsatser forventes det at elevene skal få minst ett 
varmmåltid i uka. Med dette arealet vil en kunne betjene alle elever samtidig og få et godkjent bygd 
kjøkken for formålet.  
 
Rom 140 og 126: 
Ønskes brukt til gruppedelingsrom.  
 
Rom 139: 
Alternativ 1: Helsesykepleier – har behov for vask/toalett, og det finnes i tilknytning til dette rommet i 
dag. 
Alternativ 2: Slås sammen med 138 og 137 
 
Rom 137, 138 og 139: 
Gjøres om til to klasserom 
 
Rom 129: 
Vaktmesterkontor eller lager 
 
Rom 128 og 127: 
Tilpasses til ett klasserom, samt et gruppedelingsrom. Er per i dag en glassvegg som skiller.  
 
Ikke tilgjengelige tegninger  
«Maskin og mekanikk»-hall: 
Er spesielt egnet som alternativt læringsarena. Mulighetsrommet for praktiske aktiviteter er stort. 
Smie, sløyd, annet metallarbeid, mekanikk ol. Gjennom samarbeid med næringslivet kan dette bli en 
arena for utprøving av ulike områder av yrker (treningsarena). 
 
Klasserom i samme etasje: 
Kan være en alternativ base for voksenopplæringen. Har garderober i tilknytning til klasserom. Kan 
ordnes egen inngang i enden av bygget.  
 
Oppsummert behov for Frøya u.skole 
 
Skolens egen analyse for tilpasning av eksisterende skoleareal og behov for nytt tilgjengelig areal blir 
da slik: 

● Alt areal som gjøres tilgjengelig for skoleformål må gjennomgås og evt. utbedres med tanke 
på universell utforming og lydproblematikk 

● Dagens kantineområde i 1.etg. tilpasses i nødvendig grad til formål 
samlingssted/arbeidsområde 

● Følgende rom i 1.etg. tilrettelegges i nødvendig grad til bruk for skolen i henhold til beskrevet 
behov overfor: 126, 127, 128, 129, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 (jfr. vedlagte 
tegninger sist i rapporten) 

● Den såkalte “Maskin og mekanikkhallen” kan med fordel vurderes tilrettelagt som areal for 
alternativ læringsarena. 
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Sluttkommentar 
 
Behovet for tilpasning av dagens tilgjengelige areal, og økt arealtilgang utover dette, skyldes både en 
vesentlig elevtallsvekst, og byggets lite egnethet som grunnskole med tanke på fleksibilitet spesielt. 
 
Lovens krav om tilpasset opplæring for alle elever, kombinert med økt lærertetthet, forutsetter stor 
grad av fleksibilitet, både organisatorisk og arealmessig. Desto mindre fleksibelt bygg, desto mer 
areal vil bli påkrevd som konsekvens. Ved konstruksjon av nye skoler beskriver pedagogene i en 
funksjonsanalyse arealbehovet som konsekvens av organiseringsutfordringer. Dette på bakgrunn av 
pedagogisk ide, altså hvilke pedagogiske aktiviteter (pedagogisk ide) som skal finne sted innenfor de 
til enhver tid gjeldende rammer for opplæring.  
 
Elevtallsprognosene for 10-årsperioden er ganske sikker i det den baserer seg på kjente barn (fødte 
barn), med et lite påslag på 2% årlig vekst. Selv uten dette påslaget, vil skolen ha behov for den 
skisserte arealøkningen og tilretteleggingen for øvrig, sett med utgangspunkt i bygningsmassen, samt 
pedagogiske og organisatoriske behov. 
 
Neste fase blir nå å få utarbeidet skisser med kostnadsoverslag. 
 
Prosjektleder forutsetter at skolens organer gir sine kommentarer til rapporten. 
 
Sistranda 16 /1-20 
 
 
 
Sigbjørn Hellevik  
prosjektleder 
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Fra: Tone Måsøval <tone@masoval.no>
Sendt: 26. mars 2020 10:21
Til: Roger Ansgar Antonsen
Emne: Kantine

Hei, 
 
FAU og SU har ved flere anledninger diskutert forholdene ved kantina på ungdomsskolen. Vi ber herved om at 
kommunen får tilrettelagt lokalene slik at det er funksjonelt og i henhold til krav fra og med neste skoleår.  
 
Vennlig hilsen 
Tone Småge Måsøval 
Leder FAU/SU Frøya ungdomsskole 
 
Sent from my iPhone 
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NOTAT 

 

 

 

PROSJEKT: Gamle Frøya vgs - restaurering 

TEMA:  Nye tiltak for delprosjekt 2 og 3 

 

 
1. Delprosjekt 2 ( fram til brannvegg inkl oppussing av 2.etg rom 240 og 241) 
- Skifte alle vinduer 
- Utleking og ny veggkledning på yttervegger under vindu 
- Ny veggkledning med trefibergips alle rom 
- Malebhandling av nye vegger med trefibergips 
- Nytt gulvbelegg i alle rom 
- Systemhimling i alle rom 
- Nye innerdører etter behov 
- Ny ytterdør ved kjøkken 
- Ombygging av gammelt skolekjøkken og tilliggende rom til kantine 
- Montering av kjøkkenløsning i forbindelse kantine 
- Etablering av adkomstveg på bakside av skolen med direkteadksomst til kjøkken 
 

 
Delprosjekt 3 (fra brannvegg mot spesialrom) 

 
- Samme som for delprosjekt 2 mhp vinduer,  inner- og yttervegger, himling og  
- gulvbelegg 
- Etablering av toalett i gamle garderober 
- Ombygging av dagens kiosk med utvidelse av rom for helsesøster 
 
 
 
Trondheim, 26.03.20 

 

 
Oddvar Kristiansen 
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