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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

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

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

 

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

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

 

 



Saknr: 1/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/216 

Sak nr: 

1/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.12.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 14.12.17 

 



Saknr: 2/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/215 

Sak nr: 

2/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt 

- Oversikt 

Debatthefte KS 2018 Saksprotokoll fra FSK 

Presentasjon EGF og eiermøte 8 nov 2017 

Protokoll styremøte Konsek Trøndelag IKS 8.12.17 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 8. desember 2017 

Signert protokoll generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.17 

 



Saknr: 3/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/145 

Sak nr: 

3/18 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

068 &01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 

11 gjeldende fra 01.01.2018. 

 

Vedlegg: 

 

Selskapsavtale 2018 

 

Saksopplysninger:   

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som er eid av 

fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i Hedmark. Selskapet har ansvar 

for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver.  

IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva angår sikker 

bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes 

kompetansesenter innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og Leksvik kommune var 

eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region- og kommunereformen. I brev fra 

Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber 

Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler overdras den nye fylkeskommunen. 

 

Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de kommunene som ikke er 

berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere reduseres fra 42 til 40. 

Etter Lov om interkommunale selskaper §4, krever endringer i selskapets deltakere og 

enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i 

selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA Trøndelags 

representantskap. 

 

 



Saknr: 4/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

17/2211 

Sak nr: 

4/18 

Saksbehandler: 

Otto Falkenberg 

Arkivkode: 

L83 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/18 Formannskapet 15.01.2018 

4/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, tomtepris 63,-/m2. totalt 23.310,- 

Går til prosjekt 551332 «Tomtesalg» Ny saldo 1.780.587,- 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, til samme m2 pris som tidligere er betalt for 

resten av eiendommen. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 4/18 

 

Vedtak: 

 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, tomtepris 63,-/m2. totalt 23.310,- 

Går til prosjekt 551332 «Tomtesalg» Ny saldo 1.780.587,- 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om tomtekjøp fra Hamos Forvaltning IKS. 

Kartutsnitt som viser omsøkt areal 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/2211-1 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

  

17/2211-2 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

  

Saksopplysninger:   

 

Hamos Forvaltning IKS søker om å få disponere/kjøpe et mindre areal i forbindelse med innkjøringen til 

gjenvinningsstasjonen. Hamos skriver: Vedlagte situasjonsplan viser at for å få en best mulig trafikkavvvikling 

med kombinasjon av trailere og personbiler inn til ombrukshuset ville det være meget gunstig om en får 

disponere en del av det kommunale arealet som er regulert til vegformål. 

Det dreier seg om to områder. Område merket 1 på ca. 250 m2 og område 2 på ca. 120 m2. 

 



Saknr: 4/18 

 

Vurdering: 

 

Begge de to omsøkte arealene er små restarealer som ikke vil kunne være til nytte for annen virksomhet. Hamos 

angir at arealet er regulert til vegformål. Dette er bare delvis riktig da en del av arealet er regulert til 

grøntområde som en buffer mot omkringliggende areal. Hamos sin eiendom strekker seg imidlertid langt ut 

over regulert industriområde og tilhørende grøntområde er nå plassert i ytterkant av Hamos sin eiendom, men 

innenfor område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til industriområde. Det omsøkte arealet vil bli en 

naturlig del av trafikkarealet på Hamos sin eiendom. 

Rådmannen anser det derfor uproblematisk å avhende de to omsøkte restarealene og tilrår at disse kan selges til 

Hamos Forvaltning IKS for samme m2 pris som Hamos sin eiendom for øvrig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket vil være i samsvar med reguleringsplan og kommuneplan og i samsvar med den virksomheten som 

pågår i området i dag. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Salgsinntekter til kommunen 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 



Saknr: 5/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/7 

Sak nr: 

5/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

255 &55 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/18 Formannskapet 15.01.2018 

5/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS 2018  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 aksjer) for 

30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 aksjer) for 30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 5/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 aksjer) for 30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

E-post fra Styreleder i Prebio AS – Bjørn-Vegard Løvik 

Aksjebok Kystlab-Prebio AS 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med omstrukturering i Kystlab-Prebio AS i 2017, valgte Hitra kommune å selge sin andel i 

selskapet. Majoritetseier Alesco AS garanterte salget og kjøpte 32 126 aksjer fra Hitra kommune for 20 kr pr 

aksje, totalt kr 642 520.  

 

Alesco AS oppfordrer nå gjenværende aksjonærer bruke sin forkjøpsrett til å kjøpe sin proratiske andel av disse 

aksjene. 

 

Vurdering: 

 



Saknr: 5/18 

Frøya kommune eier pr i dag 4,55% (33 652 aksjer) i Kystlab-Prebio AS. Kommunen får tilbud om øke sin 

eierandel til 4,75%, en økning på 0,2% (1527 aksjer) til kr 20 kr pr aksje totalt 30 540 kr. 

 

Frøya kommune har i K-sak 178/16 vist at kommunen ønsker å være en eier i Kystlab-Prebio AS.  

 

Frøya kommune behandlet i K-sak 11/17 26.01.17 en liknende sak og vedtok å øke kommunens eierandel med 

1526 aksjer for 15 kr pr aksje, totalt kr 22 892.  

 

Rådmannen ser denne saken som en naturlig videreføring og anbefaler derfor at kommunen etterkommer 

oppfordringen fra majoritetseier om å øke eierandelen i selskapet fra 4,55% til 4,75% for 30 540 kr. 

Rådmannen anbefaler at dette finansieres fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 419 460 kr 

 



Saknr: 6/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3 

Sak nr: 

6/18 

Saksbehandler: 

Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 

F47 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/18 Hovedutvalg for drift 16.01.2018 

6/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim kommune om 

vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim kommune om 

vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 16.01.2018 sak 3/18 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim kommune om 

vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til samarbeidsavtale 

 

Saksopplysninger:   

 

Det ble i budsjett 2017 vedtatt bevilgninger (kr 140 000) til å opprette et samarbeid med Trondheim kommune 

om barnevernvakt.  

 

Avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid krever politisk vedtak i alle kommuner som deltar i dette 

samarbeidet. Samarbeidsavtale følger som vedlegg til saken. 
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Vurdering: 

 

Barnevernvakta i Trondheim fremstår som en faglig kompetent og fleksibel tjeneste for Frøya kommune, og gir 

en trygghet for befolkningen. Samtidig innebærer vaktberedskapen en viktig støtte og avlastning for 

barnevernet i Frøya kommunen, og sikrer på denne måten stabiliteten og kvaliteten i denne tjenesten. 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til den fremlagte samarbeidsavtalen om 

vaktberedskapen i barnevernet i kommunen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Grunnlaget for kommunenes betaling til vertskommunen er de faktiske kostnadene for driften av 

barnevernvakta, og beregnes ut fra innbyggertall i hver kommune ved hvert årsskifte (kilde SSB).  

For 2018 er beløpet fastsatt til kr 30 pr innbygger. Beløpet reguleres årlig i forhold til beregnet lønns- og 

prisvekst i kommunesektoren, første gang 1. januar 2019. Dette vil si en utgift på ca 150 000 kr for Frøya 

kommune. 

 

Frøya kommune bevilget i budsjett for 2017 140 000 til dette formålet. Tilleggsutgifter utover de 140 000 kr 

belastes barnevernstjenesten. 

 



Saknr: 7/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/61 

Sak nr: 

7/18 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

G00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/18 Hovedutvalg for drift 16.01.2018 

7/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

STYRINGSMODELL SIO  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO ved 

at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. 

vedlagt vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i avtaleteksten. 

 

Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO ved 

at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. 

vedlagt vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i avtaleteksten. 

 

Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 
 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 16.01.2018 sak 2/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO ved at 

dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. vedlagt 

vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i avtaleteksten. 

 

Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Vertskommuneavtale 
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Utredningsnotat 
 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn for saken 

SiO består av driftsoppgaver, som omfatter interkommunal legevakt og kommunale akutte døgnsenger 

(KAD) og SiO utviklingsoppgaver. 

 

Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i styringsmodellen 

for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO ikke ble ansett å være hensiktsmessig.  

 

Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal 

styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å 

oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. Modellen gir 

svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres ikke i tilstrekkelig 

grad i budsjettprosessene til den enkelte kommune. Man har ikke lyktes med gjennomføringen av 

utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.  

 

Som konklusjon fra møte i regionrådet i desember 2015, ble det ønsket en redegjørelse og vurdering av 

de mest aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og 

Værnesregionen. Det ble orientert i regionrådsmøte 2. juni 2016.  

 

Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 

jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet ved 

Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det ble utarbeidet et notat som svar på 

anmodningen. Notatet ligger vedlagt saken. 

 

Saken har vært orientert om i møtene i vertskommunenemda den 20.11.15, 04.04.16, 17.06.16 og 

28.09.16. Saken ble behandlet i vertskommunenemd for SiO 04.04.17 med påfølgende behandling i de 

respektive kommunestyrene, som har gitt sin tilslutning til innstillingen, bortsett fra Skaun 

kommunestyre som fortsatt ønsker å beholde politisk vertskommunenemd. 

 

Vertskommunenemda 26.09.17 vedtok endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. Vedtak fattet mot Skaun kommunes 2 stemmer.  

 

Vurdering 

De ulike alternativer som ble vurdert i utredingen var Interkommunalt samarbeid (IKS), forsøksordning 

med styring under delegert myndighet til Regionrådet og vertskommunemodell uten politisk nemd, hvor 

utviklingsoppgavene legges under regionrådet. Viser til vedlagt notat for beskrivelse av de ulike 

alternativene. 

 

De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 

styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i en 

IKS-modell eller vertskommune uten nemd, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet. 

 

Ved at utviklingsoppgavene legges direkte inn under regionrådet vil man i større grad lykkes med 

utviklingsoppgaver fordi kommunene som har behov vil slutte seg til ulike samarbeidsprosjekt. Da vil 

økonomi og prioritering i større grad samsvare og utviklingsoppgavene vil ha finansiering. Dette vil føre 

til at den enkelte kommunes behov i større grad blir ivaretatt. 



Saknr: 7/18 

 

IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et nyetablert 

byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Vertskommuneavtale uten nemd 

vil kunne ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et enklere 

grep, men vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer. 

 

Konklusjon og anbefaling 

Det anbefales at eierkommunene inngår nye vertskommuneavtaler uten vertskommunenemd. Orkdal 

kommune ivaretar fortsatt vertskommuneansvaret. Dagens SiO-kommuner inviteres til å delta i 

samarbeidet. 

Det anbefales at utviklingsoppgavene legges inn under et utvidet regionråd hvor alle SiO-kommuner er 

representert. Regionrådet vil koordinere disse oppgavene.  

Forslag til ny vertskommuneavtale ligger ved saken. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige 

endringer i avtaleteksten. Det innstilles på at rådmann får fullmakt til å inngå avtale med Orkdal 

kommune om administrativt vertskommunesamarbeid. 

 



Saknr: 8/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

MORGENDAGENS OMSORG – HUSBANKENS TILBAKEMELDING PÅ KOMMUNENS 

TILSKUDDSSØKNAD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å avvente videre arbeid i «Morgendagens omsorg», inntil 

svar fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet med tomteervervet og reguleringen går videre som planlagt 

3. Interne prosesser og utviklingsarbeid, fortsetter som planlagt. 
 

 

Vedlegg: 

 

Midlertidig svarbrev - forespørsel - investeringstilskudd - Morgendagens omsorg nytt helsehus 
 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med utbyggingen av «Morgendagens omsorg», søkte Frøya kommune 19.12.17 Husbanken 

om investeringstilskudd i henhold til vedtaket i K-sak 142/17 (budsjettvedtaket). 

Frøya kommune fikk tilbakemelding på dette i brev av 04.01.18, der Husbanken sier at;  

«Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, vil forespørselen / søknaden 

ikke være prioritert og vi vet pr i dag ikke når søknaden kan behandles.»  

Styringsgruppa i morgendagens omsorg har i møte 18.01.18 behandlet midlertidig svarbrev fra 

Husbanken. Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, er søknaden ikke prioritert, og 

Frøya kommune vet ikke når søknaden blir behandlet. 

Styringsgruppa har diskutert hvordan usikkerheten rundt Husbankens svar skal håndteres og 

konsekvenser for videre framdrift. Styringsgruppa har vurdert alternative løsninger:  

1. Videre arbeid i prosjektet utsettes inntil svar fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet i prosjektet gå videre som planlagt, med forventninger om positivt svar fra Husbanken 

på et senere tidspunkt. Dette medfører at utarbeidelse av konkurransegrunnlaget fortsetter. Det 

settes stoppunkt før kommunen skriver under avtale med entreprenør. I konkurransegrunnlaget 

settes et forbehold om godkjenning av husbanksøknaden.  

3.  



Saknr: 8/18 

Vedtak i styringsgruppa 

1. Utsettelse av videre framdrift i prosjektet inntil svar fra Husbanken foreligger 

Unntak fra dette gjelder: 

  - Konkurransegrunnlaget for totalentreprise som ferdigstilles. 

  - Avtale med grunneiere vedr. tomtekjøp gjennomføres. 

  - Prosess med omstilling, velferdsteknologi og hverdagsmestring går som planlagt.  

         2. Ordfører og rådmann ber om å få et møte med Husbanken så snart som mulig 

 

Vurdering: 

 

I forkant av søknaden til Husbanken hadde Frøya kommune møte for å presentere prosjektet. 

Det ble der orientert fra Husbanken at tilskuddsordningen for 2017 var brukt opp. Nye søknader som 

ble levert før årsskiftet, vil bli en del av tildelingen for 2018. Minst 40% av tildelingen på investeringer 

til heldøgns omsorgsplasser skal være netto tilvekst.  

Morgendagens omsorg i Frøya komme gir ikke «netto tilvekst» slik det er definert av Husbanken, og må 

derfor vente til Husbanken får oppfylt kravet om netto tilvekst. 

Styringsgruppen anser risikoen for å ikke få tilskudd som liten, men den eksisterer.  

Konsekvensen av å ikke få tilskuddet, ca. 124,6 millioner kr er så stor, at styringsgruppen innser at hele 

prosjektet må retenkes hvis kommunen ikke får tilskudd. Det vil da også si at alt av arbeid knyttet 

direkte opp mot byggingen av helsehus / omsorgsboliger mest sannsynlig vil være unødvendig. 

Styringsgruppen anbefaler derfor at det videre arbeidet avventes inntil svaret fra Husbanken foreligger. 

Prosjektet vil allikevel jobbe videre med tomteerverv, regulering, og omstillingsarbeidet.  

Ordfører og rådmann skal gjennomføre et møte med Husbankens ledelse i Trondheim for en nærmere 

dialog om kommunens søknad om investeringstilskudd. 

 



Saknr: 9/18 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

6/18 Formannskapet 15.01.2018 

9/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

NY HOVEDBANKAVTALE 2018  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune antar anbudet fra Hemne Sparebank for kjøp av hovedbanktjenester. 

 

Avtalen inngås for 3 år etter en nærmere bestemt dato med mulighet for forlengelse av avtalen med de 

samme betingelser 1 år, totalt 4 år. En eventuell forlengelse av avtalen må utløses senest 6 måneder før 

avtalens utløp. 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Frøya kommune antar anbudet fra Hemne Sparebank for kjøp av hovedbanktjenester. 

 

Avtalen inngås for 3 år etter en nærmere bestemt dato med mulighet for forlengelse av avtalen med de samme 

betingelser 1 år, totalt 4 år. En eventuell forlengelse av avtalen må utløses senest 6 måneder før avtalens utløp. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 6/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommune antar anbudet fra Hemne Sparebank for kjøp av hovedbanktjenester. 

 

Avtalen inngås for 3 år etter en nærmere bestemt dato med mulighet for forlengelse av avtalen med de samme 

betingelser 1 år, totalt 4 år. En eventuell forlengelse av avtalen må utløses senest 6 måneder før avtalens utløp. 

 

Enstemmig. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

10/18 Formannskapet 15.01.2018 

10/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE, JANUAR 2018 NYTT PUNKT 

VEDRØRENDE GODTGJØRING VED FRAVÆR 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 

 

Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, beholder sin 

faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste godtgjørelsen ut inntil 

vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 

 

Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 

 

Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 

beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 

godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 

 

Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 10/18 

 

Vedtak: 

Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 

 

Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, beholder sin 

faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste godtgjørelsen ut inntil 

vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 

 

Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår gyldig fra 31.01.18 



Saknr: 10/18 

 

Saksopplysninger:   

 

I dagens reglement for godtgjøring til folkevalgte er det ingen punkt som omhandler dette med 

sykemelding, untatt for ordfører.  

 

Reglementet sier videre i pkt 15: «Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette 

reglementet, forelegges det formannskapet.»  

 

Dette er en slik sak som krever ny fortolkning, da dette er en mangel i dagens reglement. 

  

Rådmann har undersøkt med andre kommuner, samt KS om vanlig praksis i kommunene knyttet til 

problemstillingen. Fra KS har kommunen fått følgende svar: «Dersom den folkevalgte, ordfører eller 

andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin 

godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte omfattes i utgangspunktet ikke 

av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å likestille folkevalgte med 

arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter...» 

 

Etter en kontakt med det lokale NAV kontoret 09.01.18, har kommunen fått følgende svar i sin 

henvendelse om refusjon av møtegodtgjøring: «politiske resentanter er å betrakte som frilansere, og at 

de ikke er i et ansettelsesforhold. Derfor har de ikke rett på refusjon fra NAV» 

 

Dette vil si at kommunen ikke får refundert for møtegodtgjøring til den sykemeldte politikeren. 

 
 

Vurdering: 

 

Det er undersøkt med flere kommuner, og de fleste håndterer problemstillingen i tråd med KS sin 

anbefaling. Dette for å ivareta forutsigbarhet hos den sykemeldte folkevalgte.  

 

Rådmann innstiller derfor på at det tas inn et nytt punkt 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, 

og forslår følgende tekst: 

 

Folkevalgte, untatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 

beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 

godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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11/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

FRATREDELSE AV VERV SOM LEDER AV BRUKERRÅDET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 25.01.18 og ut 

perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges Ole Håkon karlsen. 

3. Revmatikerforbundet vil komme med nytt varamedlem. 

4. Kommunalt brukerråd konstituerer seg selv i første møte 2018. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 25.01.18 og ut perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges: 

3. Som leder av Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 11/18 

 

Vedtak: 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 25.01.18 og ut perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges Ole Håkon karlsen. 

3. Revmatikerforbundet vil komme med nytt varamedlem. 

4. Kommunalt brukerråd konstituerer seg selv i første møte 2018. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fratredelse. 

Saksprotokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Steinar Sivertsen søker om fritak fra sitt verv som leder og medlem i Kommunalt brukeråd.  

Årsaken til søknaden er hans helsesituasjon.  
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Kommunalt brukerråd har pr. 05.01.18 følgende sammensetning: 

 

Medlem Varamedlem  

Halgeir Sandvik – Hørselslaget Ole Håkon Karlsen 

Ivar Martin Johansen – Handikaplaget Rigmor Mathisen 

Marry Greiff – Hjerte- og lungeforeningen Edmund Holm 

Steinar Sivertsen – MS forbundet Kirsten R. Antonsen 

Heidi Taraldsen – Politisk oppnevt Sigrun Sumstad Sørdal  

 

Det har blitt sendt ut informasjon til aktuelle lag og organsisasjoner der de kan komme med forslag på nytt 

medlem som skal inn i Kommunalt brukerråd. 

Eventuelle forslag vil bli ettersendt.  

 

Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 

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

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 

ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 

fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 

fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 

 

Vurdering: 

 

Dersom et varamedlem velges som medlem, må det også velges nytt varamedlem. 

Tilsvarende gjelder ledervervet.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/216    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 14.12.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 14.12.17 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/215    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt 

- Oversikt 

Debatthefte KS 2018 Saksprotokoll fra FSK 

Presentasjon EGF og eiermøte 8 nov 2017 

Protokoll styremøte Konsek Trøndelag IKS 8.12.17 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 8. desember 2017 

Signert protokoll generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.17 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 068 &01  

Arkivsaksnr.: 18/145    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA 

TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv 

Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018. 

 

 

Vedlegg: 

Selskapsavtale 2018 

 

Saksopplysninger:   

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som 

er eid av fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i 

Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver.  

IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva 

angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I 

tillegg er IKA Trøndelag eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og 

dokumentasjonsforvaltning. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og Leksvik 

kommune var eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region- og 

kommunereformen. I brev fra Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre 

Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler 

overdras den nye fylkeskommunen. 

 

Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de kommunene 

som ikke er berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere reduseres fra 42 til 

40. 

Etter Lov om interkommunale selskaper §4, krever endringer i selskapets deltakere og 

enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i 

selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA 

Trøndelags representantskap. 

 

 



 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 17/2211    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, til samme m2 pris som 

tidligere er betalt for resten av eiendommen. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om tomtekjøp fra Hamos Forvaltning IKS. 

Kartutsnitt som viser omsøkt areal 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/2211-1 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL 

ADKOMST  

  

17/2211-2 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL 

ADKOMST  

  

Saksopplysninger:   

Hamos Forvaltning IKS søker om å få disponere/kjøpe et mindre areal i forbindelse med 

innkjøringen til gjenvinningsstasjonen. Hamos skriver: Vedlagte situasjonsplan viser at for å 

få en best mulig trafikkavvvikling med kombinasjon av trailere og personbiler inn til 

ombrukshuset ville det være meget gunstig om en får disponere en del av det kommunale 

arealet som er regulert til vegformål. 

Det dreier seg om to områder. Område merket 1 på ca. 250 m2 og område 2 på ca. 120 m2. 

 

Vurdering: 

Begge de to omsøkte arealene er små restarealer som ikke vil kunne være til nytte for annen 

virksomhet. Hamos angir at arealet er regulert til vegformål. Dette er bare delvis riktig da en 

del av arealet er regulert til grøntområde som en buffer mot omkringliggende areal. Hamos sin 

eiendom strekker seg imidlertid langt ut over regulert industriområde og tilhørende 

grøntområde er nå plassert i ytterkant av Hamos sin eiendom, men innenfor område som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til industriområde. Det omsøkte arealet vil bli en naturlig 

del av trafikkarealet på Hamos sin eiendom. 



Rådmannen anser det derfor uproblematisk å avhende de to omsøkte restarealene og tilrår at 

disse kan selges til Hamos Forvaltning IKS for samme m2 pris som Hamos sin eiendom for 

øvrig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket vil være i samsvar med reguleringsplan og kommuneplan og i samsvar med den 

virksomheten som pågår i området i dag. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Salgsinntekter til kommunen 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 255 &55  

Arkivsaksnr.: 18/7    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 

aksjer) for 30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

 

Vedlegg: 

E-post fra Styreleder i Prebio AS – Bjørn-Vegard Løvik 

Aksjebok Kystlab-Prebio AS 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med omstrukturering i Kystlab-Prebio AS i 2017, valgte Hitra kommune å selge 

sin andel i selskapet. Majoritetseier Alesco AS garanterte salget og kjøpte 32 126 aksjer fra 

Hitra kommune for 20 kr pr aksje, totalt kr 642 520.  

 

Alesco AS oppfordrer nå gjenværende aksjonærer bruke sin forkjøpsrett til å kjøpe sin 

proratiske andel av disse aksjene. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune eier pr i dag 4,55% (33 652 aksjer) i Kystlab-Prebio AS. Kommunen får 

tilbud om øke sin eierandel til 4,75%, en økning på 0,2% (1527 aksjer) til kr 20 kr pr aksje 

totalt 30 540 kr. 

 

Frøya kommune har i K-sak 178/16 vist at kommunen ønsker å være en eier i Kystlab-Prebio 

AS.  

 

Frøya kommune behandlet i K-sak 11/17 26.01.17 en liknende sak og vedtok å øke 

kommunens eierandel med 1526 aksjer for 15 kr pr aksje, totalt kr 22 892.  

 

Rådmannen ser denne saken som en naturlig videreføring og anbefaler derfor at kommunen 

etterkommer oppfordringen fra majoritetseier om å øke eierandelen i selskapet fra 4,55% til 



4,75% for 30 540 kr. Rådmannen anbefaler at dette finansieres fra reserverte 

tilleggsbevilgninger. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 419 460 kr 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: F47  

Arkivsaksnr.: 18/3    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim 

kommune om vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til samarbeidsavtale 

 

Saksopplysninger:   

 

Det ble i budsjett 2017 vedtatt bevilgninger (kr 140 000) til å opprette et samarbeid med 

Trondheim kommune om barnevernvakt.  

 

Avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid krever politisk vedtak i alle kommuner 

som deltar i dette samarbeidet. Samarbeidsavtale følger som vedlegg til saken. 

 

Vurdering: 

 

Barnevernvakta i Trondheim fremstår som en faglig kompetent og fleksibel tjeneste for Frøya 

kommune, og gir en trygghet for befolkningen. Samtidig innebærer vaktberedskapen en viktig 

støtte og avlastning for barnevernet i Frøya kommunen, og sikrer på denne måten stabiliteten 

og kvaliteten i denne tjenesten. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin 

tilslutning til den fremlagte samarbeidsavtalen om vaktberedskapen i barnevernet i kommunen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Grunnlaget for kommunenes betaling til vertskommunen er de faktiske kostnadene for driften 

av barnevernvakta, og beregnes ut fra innbyggertall i hver kommune ved hvert årsskifte (kilde 

SSB).  



For 2018 er beløpet fastsatt til kr 30 pr innbygger. Beløpet reguleres årlig i forhold til 

beregnet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, første gang 1. januar 2019. Dette vil si en 

utgift på ca 150 000 kr for Frøya kommune. 

 

Frøya kommune bevilget i budsjett for 2017 140 000 til dette formålet. Tilleggsutgifter utover 

de 140 000 kr belastes barnevernstjenesten. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 18/61    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

STYRINGSMODELL SIO  
 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO 
ved at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 
vertskommunesamarbeid. 
 
Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. 
vedlagt vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i 
avtaleteksten. 
 
Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 

 

 
Vedlegg: 
 
Vertskommuneavtale 
Utredningsnotat 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn for saken 

SiO består av driftsoppgaver, som omfatter interkommunal legevakt og kommunale akutte 
døgnsenger (KAD) og SiO utviklingsoppgaver. 
 
Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i 
styringsmodellen for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO ikke ble ansett å være 
hensiktsmessig.  
 
Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal 
styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende 
å oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. 
Modellen gir svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres ikke 
i tilstrekkelig grad i budsjettprosessene til den enkelte kommune. Man har ikke lyktes med 
gjennomføringen av utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.  
 



Som konklusjon fra møte i regionrådet i desember 2015, ble det ønsket en redegjørelse og 
vurdering av de mest aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen 
Helse og Værnesregionen. Det ble orientert i regionrådsmøte 2. juni 2016.  
 
Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 
jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet 
ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det ble utarbeidet et notat 
som svar på anmodningen. Notatet ligger vedlagt saken. 
 
Saken har vært orientert om i møtene i vertskommunenemda den 20.11.15, 04.04.16, 17.06.16 og 
28.09.16. Saken ble behandlet i vertskommunenemd for SiO 04.04.17 med påfølgende behandling i 
de respektive kommunestyrene, som har gitt sin tilslutning til innstillingen, bortsett fra Skaun 
kommunestyre som fortsatt ønsker å beholde politisk vertskommunenemd. 
 
Vertskommunenemda 26.09.17 vedtok endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 
vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 
vertskommunesamarbeid. Vedtak fattet mot Skaun kommunes 2 stemmer.  
 

Vurdering 

De ulike alternativer som ble vurdert i utredingen var Interkommunalt samarbeid (IKS), 
forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet og vertskommunemodell 
uten politisk nemd, hvor utviklingsoppgavene legges under regionrådet. Viser til vedlagt notat for 
beskrivelse av de ulike alternativene. 
 
De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 
styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i 
en IKS-modell eller vertskommune uten nemd, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet. 
 
Ved at utviklingsoppgavene legges direkte inn under regionrådet vil man i større grad lykkes med 
utviklingsoppgaver fordi kommunene som har behov vil slutte seg til ulike samarbeidsprosjekt. Da 
vil økonomi og prioritering i større grad samsvare og utviklingsoppgavene vil ha finansiering. Dette 
vil føre til at den enkelte kommunes behov i større grad blir ivaretatt. 
 
IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et 
nyetablert byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. 
Vertskommuneavtale uten nemd vil kunne ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll 
og styringskraft gjennom et enklere grep, men vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom 
avtalereguleringer. 
 



Konklusjon og anbefaling 

Det anbefales at eierkommunene inngår nye vertskommuneavtaler uten vertskommunenemd. 
Orkdal kommune ivaretar fortsatt vertskommuneansvaret. Dagens SiO-kommuner inviteres til å 
delta i samarbeidet. 

Det anbefales at utviklingsoppgavene legges inn under et utvidet regionråd hvor alle SiO-kommuner 
er representert. Regionrådet vil koordinere disse oppgavene.  

Forslag til ny vertskommuneavtale ligger ved saken. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige 
endringer i avtaleteksten. Det innstilles på at rådmann får fullmakt til å inngå avtale med Orkdal 
kommune om administrativt vertskommunesamarbeid. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 251  

Arkivsaksnr.: 17/3387    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG – HUSBANKENS TILBAKEMELDING PÅ 

KOMMUNENS TILSKUDDSSØKNAD  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å avvente videre arbeid i «Morgendagens omsorg», inntil svar 

fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet med tomteervervet og reguleringen går videre som planlagt 

3. Interne prosesser og utviklingsarbeid, fortsetter som planlagt. 

 

 

Vedlegg: 
Midlertidig svarbrev - forespørsel - investeringstilskudd - Morgendagens omsorg nytt helsehus 

 

 

 

Saksopplysninger:   
I forbindelse med utbyggingen av «Morgendagens omsorg», søkte Frøya kommune 19.12.17 

Husbanken om investeringstilskudd i henhold til vedtaket i K-sak 142/17 (budsjettvedtaket). 

Frøya kommune fikk tilbakemelding på dette i brev av 04.01.18, der Husbanken sier at;  

«Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, vil forespørselen / søknaden 

ikke være prioritert og vi vet pr i dag ikke når søknaden kan behandles.»  

Styringsgruppa i morgendagens omsorg har i møte 18.01.18 behandlet midlertidig svarbrev fra 

Husbanken. Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, er søknaden ikke prioritert, 

og Frøya kommune vet ikke når søknaden blir behandlet. 

Styringsgruppa har diskutert hvordan usikkerheten rundt Husbankens svar skal håndteres og 

konsekvenser for videre framdrift. Styringsgruppa har vurdert alternative løsninger:  

1. Videre arbeid i prosjektet utsettes inntil svar fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet i prosjektet gå videre som planlagt, med forventninger om positivt svar fra 

Husbanken på et senere tidspunkt. Dette medfører at utarbeidelse av 

konkurransegrunnlaget fortsetter. Det settes stoppunkt før kommunen skriver under avtale 



med entreprenør. I konkurransegrunnlaget settes et forbehold om godkjenning av 

husbanksøknaden.  

Vedtak i styringsgruppa 

1. Utsettelse av videre framdrift i prosjektet inntil svar fra Husbanken foreligger 

Unntak fra dette gjelder: 

  - Konkurransegrunnlaget for totalentreprise som ferdigstilles. 

  - Avtale med grunneiere vedr. tomtekjøp gjennomføres. 

  - Prosess med omstilling, velferdsteknologi og hverdagsmestring går som planlagt.  

         2. Ordfører og rådmann ber om å få et møte med Husbanken så snart som mulig 

 

Vurdering: 
I forkant av søknaden til Husbanken hadde Frøya kommune møte for å presentere prosjektet. 

Det ble der orientert fra Husbanken at tilskuddsordningen for 2017 var brukt opp. Nye søknader 

som ble levert før årsskiftet, vil bli en del av tildelingen for 2018. Minst 40% av tildelingen på 

investeringer til heldøgns omsorgsplasser skal være netto tilvekst.  

Morgendagens omsorg i Frøya komme gir ikke «netto tilvekst» slik det er definert av Husbanken, og 

må derfor vente til Husbanken får oppfylt kravet om netto tilvekst. 

Styringsgruppen anser risikoen for å ikke få tilskudd som liten, men den eksisterer.  

Konsekvensen av å ikke få tilskuddet, ca. 124,6 millioner kr er så stor, at styringsgruppen innser at 

hele prosjektet må retenkes hvis kommunen ikke får tilskudd. Det vil da også si at alt av arbeid 

knyttet direkte opp mot byggingen av helsehus / omsorgsboliger mest sannsynlig vil være 

unødvendig. Styringsgruppen anbefaler derfor at det videre arbeidet avventes inntil svaret fra 

Husbanken foreligger. 

Prosjektet vil allikevel jobbe videre med tomteerverv, regulering, og omstillingsarbeidet.  

Ordfører og rådmann skal gjennomføre et møte med Husbankens ledelse i Trondheim for en 

nærmere dialog om kommunens søknad om investeringstilskudd. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 082  

Arkivsaksnr.: 17/3391    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE, JANUAR 2018  

 

NYTT PUNKT VEDRØRENDE GODTGJØRING VED FRAVÆR 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 
 
Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
 
Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Folkevalgtes arbeidsvilkår gyldig fra 31.01.18 

 

Saksopplysninger:   

 
I dagens reglement for godtgjøring til folkevalgte er det ingen punkt som omhandler dette med 
sykemelding, untatt for ordfører.  
 
Reglementet sier videre i pkt 15: «Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i 
dette reglementet, forelegges det formannskapet.»  
 
Dette er en slik sak som krever ny fortolkning, da dette er en mangel i dagens reglement. 
  
Rådmann har undersøkt med andre kommuner, samt KS om vanlig praksis i kommunene knyttet til 
problemstillingen. Fra KS har kommunen fått følgende svar: «Dersom den folkevalgte, ordfører eller 
andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin 
godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte omfattes i utgangspunktet 
ikke av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å likestille folkevalgte med 
arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter...» 
 



Etter en kontakt med det lokale NAV kontoret 09.01.18, har kommunen fått følgende svar i sin 
henvendelse om refusjon av møtegodtgjøring: «politiske resentanter er å betrakte som frilansere, 
og at de ikke er i et ansettelsesforhold. Derfor har de ikke rett på refusjon fra NAV» 
 
Dette vil si at kommunen ikke får refundert for møtegodtgjøring til den sykemeldte politikeren. 
 

 

Vurdering: 
 
Det er undersøkt med flere kommuner, og de fleste håndterer problemstillingen i tråd med KS sin 
anbefaling. Dette for å ivareta forutsigbarhet hos den sykemeldte folkevalgte.  
 
Rådmann innstiller derfor på at det tas inn et nytt punkt 9.3 i reglement for folkevalgtes 
arbeidsvilkår, og forslår følgende tekst: 
 
Folkevalgte, untatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/47    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRATREDELSE AV VERV SOM LEDER AV BRUKERRÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 

25.01.18 og ut perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges: 

3. Som leder av Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fratredelse. 

Saksprotokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Steinar Sivertsen søker om fritak fra sitt verv som leder og medlem i Kommunalt brukeråd.  

Årsaken til søknaden er hans helsesituasjon.  

 

Kommunalt brukerråd har pr. 05.01.18 følgende sammensetning: 

 

Medlem Varamedlem  

Halgeir Sandvik – Hørselslaget Ole Håkon Karlsen 

Ivar Martin Johansen – Handikaplaget Rigmor Mathisen 

Marry Greiff – Hjerte- og lungeforeningen Edmund Holm 

Steinar Sivertsen – MS forbundet Kirsten R. Antonsen 

Heidi Taraldsen – Politisk oppnevt Sigrun Sumstad Sørdal  

 

Det har blitt sendt ut informasjon til aktuelle lag og organsisasjoner der de kan komme med 

forslag på nytt medlem som skal inn i Kommunalt brukerråd. 

Eventuelle forslag vil bli ettersendt.  

 

Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 

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

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 



kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 

ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 

fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 

fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 

 

Vurdering: 

 

Dersom et varamedlem velges som medlem, må det også velges nytt varamedlem. 

Tilsvarende gjelder ledervervet.  

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/217    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/218    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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