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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.11.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 24.11.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.11.20 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår, drøfting av reglement (punkter til drøfting utsendes før møtet)  

o Dagens reglement ligger på hjemmesiden- polisk- dokumenter for politikere – 

godtgjøringsreglement for folkevalgte 

 

Styringsgruppe for strategisk næringsplan 

o Drøftingsnotat utsendes før møtet 
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GOLAN IDRETTSPLASS - FRØYA IL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet godkjenner forslag til midlertidig leieavtale med Frøya IL angående 

leie av Golan.  

2. Forslag til midlertidig leieavtale skal benyttes til søknad om spillemidler.  

3. Endelig leieavtale med Frøya IL legges fram for formannskapet.  
 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.10.2020 sak 100/20 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 1.1.2021 med 

mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 

 

Vedtatt med 14 mot 6 stemmer. 

 

1. Forslag til avtale med Frøya IL legges fram for formannskapet til godkjenning. 

 

2. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner, midlene kan 

søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreligger 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 29.10.20: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som saksbehandler. 

 

Rep. Roger Tvervåg ba om vurdering av sin habilitet da han sitter i styret i Frøya il. 

Rep. Roger Tvervåg ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Kommuedirektørens forslag til vedtak: 

 

Vedtatt med 14 mot 6 stemmer avgitt av Sp og Frp. 
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Følgende forslag til nytt pkt 1 i vedtak ble fremmet av Sp: 

 

Frøya kommune mener det er viktig for Frøya IL å stå som eier av Golan på bakgrunn av store investeringer og 

behov for betydelig dugnadsinnsats. Frøya kommune overfører området vederlagsfritt til Frøya IL. Opphører 

laget eller idrettsaktiviteten skal området tilbakeføres til Frøya kommune vederlagsfritt. 

 

Det inngås en avtale om urådighet på eiendommen dvs. at den ikke kan overdras eller pantsettes uten tillatelse av 

Frøya kommune. 

 

Falt med 6 mot 15 stemmer avgitt av H, Ap, V, R, Sv og Pp. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.10.2020 sak 230/20 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 1.1.2021 med 

mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 

 

Vedtatt med 5 mot 1 stemme. 

 

2. Forslag til avtale med Frøya IL legges fram for formannskapet til godkjenning. 

 

Enstemmig. 

 

 

3. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner, midlene kan 

søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreligger 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 13.10.20: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil da han er saksbehandler. 

 

 

Følgende forslag til nytt pkt. 1 ble fremmet av Sp: 

 

Frøya kommune mener det er viktig for Frøya IL å stå som eier av Golan på bakgrunn av store investeringer og 

behov for betydelig dugnadsinnsats. Frøya kommune overdrar området vederlagsfritt til Frøya IL. Opphører laget 

eller idrettsaktiviteten skal området tilbakeføres til Frøya kommune. 

 

Falt med 1 mot 5 stemmer avgitt av Ap, R, H og V. 

 

 

 

 

Følgende forslag til nytt pkt. 2 ble fremmet av V: 

 

Forslag til avtale med Frøya IL legges fram for formannskapet til godkjenning. 

 

Enstemmig. 

 

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 1.1.2021 med 

mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 

 

Vedtatt mot 1 stemme avgitt av Lene Dahlø Skarsvåg. 
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2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå ny avtale med Frøya IL. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksprotokoll  

2. Midlertidig leieavtale  

3. Kartskisse 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok 29.10.20 i sak om søknad angående Golan idrettsplass følgende:  

Vedtak:  

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 01.01.2021 
med mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 
  

Vedtatt med 14 mot 6 stemmer.  

1. Forslag til avtale med Frøya IL legges fram for formannskapet til godkjenning. 
2. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner, 

midlene kan søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreligger. 
 

Kommunedirektøren har gått i dialog med Frøya IL angående reforhandling av leieavtalen. 

Kommunedirektøren har ikke kommet helt i mål med reforhandlingene, men har utarbeidet en 

midlertidig avtale slik at Frøya IL kan søke om spillemidler.  

Den midlertidige leieavtalen mellom Frøya kommune og Frøya IL beskriver følgende områder:  

1. Formål.  
2. Leieobjekt 
3. Leietid og avvikling av leieforhold 
4. Leietakers plikter og rettigheter 
5. Tolkning og gjennomføring av avtalen.  

 

Dette er viktige punkter for at en kan søke om spillemidler innen fristen.  

Kommunedirektøren har ikke kommet i mål i forhold til leieavgift og ønsker å fortsette dialogen med 

Frøya IL rundt temaet.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener det er viktig å få vedtatt denne midlertidige leieavtale om gressbanen 

på Golan slik at Frøya IL kan søke om spillemidler innen gitt frist i januar. Det er viktig med et politisk 

vedtak for videre søknad.  

Kommunedirektøren vil presentere en fullstendig leieavtale mellom Frøya kommune og Frøya IL i 

første møte i formannskapet i januar.  
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DISPONERING AV HAVBRUKSFONDET 2020 OG FREMTIDIG PRODUKSJONSAVGIFT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for disponering av havbruksfondet 2020 og framtidig 

produksjonsavgift. 

 

  Satsingsområder Handlngs- 
regel  

2020 2021 
(anslag) 

    Bruk i % Bruk i Kr Bruk i Kr 

1 Nedbetaling av gjeld Ca. 30% 26 000 000 11 500 000 

2 Egenfinansiering av investeringsutgifter  Ca. 20% 17 200 000 7 700 000 

3 Bufferfond for «tap av» skatteinngang Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

4 Barn og unge med særskilte behov Ca. 7,5% 6 500 000 2 600 000 

5 Vedlikeholdsetterslep / oppgradering av 
kommunal infrastruktur for å redusere på 
vedlikeholdsetterslepet 

Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

6 Tilskuddsfond Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

7 Infrastruktur for mobil og bredbånd i 
kommunen 

Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

8 Satsningsområdene Ca. 12% 10 522 485  5 009 993 

      86 422 485 38 409 993 
 

Kommunedirektøren bes fremme en sak hvert år, når beløpet fra havbruksfondet og produksjonsavgiften 

blir kjent, slik at punktene evt. kan revideres.  

 

 

Vedlegg: 

 

• Saksprotokoll - kriterier for bruk av midlene fra havbruksfondet - k-sak 62/19 

• Søknad til frøya kommune- driftstilskudd 

• Områdeplan sistranda sentrum 
 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med tildeling av midler fra Havbruksfondet mottok kommunen 86,4 millioner kr i oktober 2020. 

 

Kommunedirektøren foreslår at følgende handlingsregler for anvendelse av midler fra 

havbruksfondet inklusive framtidig produksjonsavgift. Kommunedirektøren foreslår også at 
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satsningsområdene blir revidert/tatt opp til gjennomgang årlig, når beløpet fra havbruksfondet 

og produksjonsavgiften blir kjent. 
 

  Satsingsområder Handlngs- 
regel  

2020 2021 
(anslag) 

    Bruk i % Bruk i Kr Bruk i Kr 

1 Nedbetaling av gjeld Ca. 30% 26 000 000 11 500 000 

2 Egenfinansiering av investeringsutgifter  Ca. 20% 17 200 000 7 700 000 

3 Bufferfond for «tap av» skatteinngang Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

4 Barn og unge med særskilte behov Ca. 7,5% 6 500 000 2 600 000 

5 Vedlikeholdsetterslep / oppgradering av 
kommunal infrastruktur for å redusere på 
vedlikeholdsetterslepet 

Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

6 Tilskuddsfond Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

7 Infrastruktur for mobil og bredbånd i 
kommunen 

Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

8 Satsningsområdene Ca. 12% 10 522 485  5 009 993 

      86 422 485 38 409 993 
 

Satsingsområde nr. 1 og 2  

• Foreslås i tråd med kommunens handlingsregler som ble vedtatt i forbindelse med 

budsjettet 2020 – 2023, der kommunen skal jobbe med å redusere kommunens 

gjeldsgrad ned mot landsgjennomsnittet i løpet av perioden 2020 – 2027. 

 
Satsingsområde 3  

• Foreslås da dette var med i siste kommunestyrebehandling av samme type sak (se 

vedlegg). Kommunen har disponert dette i 2020. Kommunedirektøren foreslår derfor å 

avsette på nytt i denne sak. De store svingningene kommunen har hatt innen 

skatteinngangen de siste årene gjør at det er fornuftig å ha en buffer for også 

framtidige svingninger.  

 
Satsingsområde 4  

• Foreslås i forbindelse med sak 20/1768, barn og unge med særskilte behov innen 

oppvekst og helse i Frøya kommune (behandles i FSK 08.12 og KST 10.12.20)  

 
Satsingsområde 5  

• Kommunedirektøren foreslår å avsette midler til det vedlikeholdsetterslepet og 

oppgradering av kommunal infrastruktur. Å avsette nok midler på kommunens 

driftsbudsjett til å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet er en utfordring for mange 

kommuner, og det har også vært tilfelle i Frøya kommune. Kommunen har søkt løst dette 

med å styrke investeringsbudsjettene, men innstrammingen på dette området, har ført til et 

mye klarere og strengere skille mellom investering og driftsutgifter. Kommunedirektøren 

anser derfor det viktig å avsette noe av dette til å dekke denne utfordringen.  

 

Under denne satsingen forslår kommunedirektøren følgende: 

 

1. Enøk tiltak 

Utskifting av lys-punkter til LED, rensing av ventilasjonsanlegg, montering sparedusjer, 

etterisolering bygninger, termostatstyring med nattsenking m.m. Kommunedirektøren 

foreslår en avsetning til dette på kr 1 million kr i 2020/2021, og vil evaluere tiltaket i 
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andre halvår av 2021. Foreslår at resterende finansiering blir beskrevet i forbindelse med 

evalueringen andre halvår 2021.   

 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning til dette på kr 1 million kr 

 

2. Forvaltning, drift og vedlikeholdssystem (FDV) 

Det ønskes igangsett et 1-årig prosjekt med engasjement av FDV-koordinator for å 

kartlegge all kommunal eiendom som grunnlag for bruk av FDV-system. Anslag på ca. 1 

200 000 kr inklusive lønn, sosiale utgifter, kjørekostnader, innhente tegninger m.m. 

Kommunen har en «vaktmestermodul» som ikke benyttes og det er ønskelig å ta i bruk 

denne for å kunne lage brukeravtaler som grunnlag for daglig drift, vedlikeholds- og 

økonomiplanlegging innenfor eiendomssiden. I tillegg er det ønskelig med anskaffelse av 

renholdsmodul og utleiemodul.  

 

Renholdsmodul inneholder:  

Administrasjon og utarbeidelse av renholdsplaner, utførelse av renholdsarbeidet 

(plantegninger/romlister som grunnlag) kalkulasjon av renhold, melde avvik på renhold, 

vurdering av kvalitet (INSTA-800) rapportering på renhold.  

 

Utleiemodul inneholder:  

Leieadministrasjon for håndtering av kontrakter, lage egne kontraktsmaler, elektronisk 

signatur, regulering av husleie med automatisk varsel til leietaker, oversikt og kontroll på 

alle leieforhold, nøkkeladministrasjon, integrasjon med VISMA (husleie kan fakt. direkte) 

tilpassede sjekklister/befaringsrapporter.  

 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning til dette på kr 1,2 millioner kr. 

 

3. Kommunale boliger – vedlikehold  

Kommunen har mange boliger, som dekker flere behov. Dette er f.eks. Moa, der 

kommunen har bemanning og yter tjenester til beboerne. I tillegg har kommunen boliger, 

til f.eks. boligsosiale formål og flykninger. Flere av boligene har behov for mindre 

vedlikeholdstiltak som ikke kan tas over investeringsbudsjettet. 

 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning til dette på kr 1 million kr.  

 

4. Visningsstasjon i kulturhuset 

Kommunedirektøren foreslår å sette av 300 000 kr til monitorer til visningsstasjonen i 

kulturhuset. Dette har vært et området som det har vært en utfordring å finne rom for 

innen dagens driftsbudsjett.  

 

 

 

 
Satsingsområde 6  

• Kommunedirektøren foreslår å opprette et tilskuddsfond. Dette fondet kan enten sette inn 

midler i eksisterende ordninger som næringsfond og grendelagsfond, eller bestille nye 

ordninger hos kommunedirektøren.  

 

Under dette punktet forslår kommunedirektøren i disse tiltakene  
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1. Tilskuddsmidler til innbyggerne – VA 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning på 1 million kr i første omgang, og vil evaluere 

tiltaket i andre halvår av 2021. Foreslår at resterende finansiering blir beskrevet i den saken.  

 

2. Tilskudd til Frøya Storhall AS 

Frøya kommune har mottatt en søknad fra Frøya Storhall AS om driftstilskudd. Søknaden er 

vedlagt saken. På grunnlag av søknaden foreslår kommunedirektøren å avsette 1 million i 

2021, i tråd med søknaden fra styret i Frøys Storhall AS 

 
Satsningsområde 7 

Kommunedirektøren foreslår å sette av midler til Infrastruktur for mobil og bredbånd i kommunen. Det er 

allerede avsatt 10 millioner kr til dette formålet, og kommunedirektøren venter på avgjørelse på kommunens 

NKOM søknader før det vurderes egne utbyggingsplaner. Kommunedirektøren forventer ikke at alle søknadene 

kommunen har prioritert blir med på utbygging med støtte fra NKOM midlene. Foreslår derfor å avsette ytterlige 

midler, for å se på andre muligheter for utbygging av mobil og bredbånd i kommunen. 

 
Satsingsområde 8  

I utarbeidelsen av budsjettet for 2021 og planperioden, ble det ikke funnet rom for tiltak som 

medfører større kostnader, enn en videreføring av rammene. Kommunedirektøren foreslår derfor  

å belaste noe av havbruksmidlene for 2020 til disse overordnede satsingsområdene; 

o Kommune 3.0 «Samskapingskommunen» 

o Folkehelse 

o HR = Human Resources =menneskelige ressurser 

o Digitalisering 

o Næring, miljø og klima 

o Nye interkommunale samarbeid 

o Ledelse 

 
Under dette punktet forslår kommunedirektøren i disse tiltakene  

 

1. Forprosjekt Sitka 

I forbindelse med utlysning av sitkagran prosjektet, var resultatet at kommunen vil trenge 

ytterligere 2,7 millioner kr for å realiser det. Kommunedirektøren forslår å finansiere 

dette i denne sak.  

 

2. Sentrumsplan  

I sak 19/1369 Områdeplan Sistranda sentrum jobber kommunen med områdeplan for 

Sistranda sentrum. Saken har ikke hatt framdrift da det ikke har blitt avsatt midler til 

dette. Kommunedirektøren forslår å avsette 1,5 million til dette arbeidet for å fullføre 

denne planen.  

 

3. Opprydding gammelt planverk 

Kommunen har en god del eldre planverk som trenger ajourhold. Kommunedirektøren 

foreslår å avsette 1 million til dette arbeidet. 

 

4. HR: Rekrutteringstiltak 

Rekrutteringsstilling på teknisk forvaltning over 4 år for så å gå over i drift, kr 1 million. 

 

5. Digitaliseringsstrategier  

o Det jobbes med en digitaliseringsstrategi. Kommunedirektøren foreslår å sette av 1 

million kr til å iverksette driftstiltak i planene.  
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o Kommunen jobber med å innføre e-byggesak, som vil ha en implementeringskostnad 

på ca. 400 000 kr. Kommunedirektøren foreslår å dekke dette i denne sak.  

o Det jobbes med å skaffe nytt arkivsystem og Windows 365. 

Implementeringskostanden med dette forventes å være ca. 600 000 kr. 

Kommunedirektøren foreslår å dekke dette i denne sak.  

 

6. Nye interkommunale samarbeid 

1. Kommunedirektøren jobber med et brannsamarbeidet med Hitra, og foreslår å avsette 

prosjektmidler, samt mider til oppfølging av etterslep på det forbyggende arbeidet, kr 

500 000,- 

 

2. Ulovlighetsoppfølger i kommunen har vært en utfordring i flere år. 

Kommunedirektøren forslår å opprette en prosjektstilling over 3 år, for å forsøke å 

rekruttere ansatt til dette arbeidet. (Det er ønskelig at Hitra også øremerker en stilling 

til dette arbeidet). Stillingen overføres drift etter denne perioden 

 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren innstiller på å disponere havbruksfondet for 2020 og eventuell fremtidig 

produksjonsavgiften som vist i saksframlegget. 

 

Kommunaldirektøren vil fremme saker fortløpende for de foreslåtte tiltakene i de respektive 

hovedutvalgene. 
 



Saknr: 295/20 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

08.12.2020 

Arkivsaksnr: 

20/1768 

Sak nr: 

295/20 

Saksbehandler: 

Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 

C01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

55/20 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 17.11.2020 

283/20 Formannskapet 24.11.2020 

295/20 Formannskapet 08.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

RESSURSKREVENDE BRUKERE INNEN OPPVEKST OG HELSE I FRØYA KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kulturs innstilling til formannskapet: 

 

1. Frøya kommune oppretter et fond på 6 500 000 kr som øremerkes barn og unge med særskilt 

behov. Finanseringen av dette fondet fremmes i egen sak forbindelse med disponering av 

havbruksfondet. 

 

2. Merkostnader for inneværende år på kr 2 600 000 dekkes av fondet. Dette betyr at kr 3 900 000 

er disponiblet i 2021. 

 

3. Merinntekter, som følge av økte refusjoner utover budsjett settes inn i fondet. 

 

4. Kommunedirektøren administrerer ordningen etter søknad fra virksomhetene og rapporterer 

status og bruk til hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 

5. Midler som blir frigjort ved opphør av tjeneste eller ved at et behov endres tilbakeføres fond for 

barn og unge med særskilt behov.   

 

6. Kommunedirektøren utarbeider rutiner for bruk av fondet som godkjennes hovedutvalg for 

helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 283/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 17.11.2020 sak 55/20 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune oppretter et fond på 6 500 000 kr som øremerkes barn og unge med særskilt behov. 

Finanseringen av dette fondet fremmes i egen sak forbindelse med disponering av havbruksfondet. 

 

2. Merkostnader for inneværende år på kr 2 600 000 dekkes av fondet. Dette betyr at kr 3 900 000 er 

disponiblet i 2021. 

 

3. Merinntekter, som følge av økte refusjoner utover budsjett settes inn i fondet. 

 

4. Kommunedirektøren administrerer ordningen etter søknad fra virksomhetene og rapporterer status og 

bruk til hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 

5. Midler som blir frigjort ved opphør av tjeneste eller ved at et behov endres tilbakeføres fond for barn og 

unge med særskilt behov.   

 

6. Kommunedirektøren utarbeider rutiner for bruk av fondet som godkjennes hovedutvalg for helse, 

omsorg, nav, oppvekst og kultur. 

 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune oppretter et fond på 6 500 000 kr som øremerkes barn og unge med særskilt behov. 

Finanseringen av dette fondet fremmes i egen sak forbindelse med disponering av havbruksfondet. 

 

2. Merkostnader for inneværende år på kr 2 600 000 dekkes av fondet. Dette betyr at kr 3 900 000 er 

disponiblet i 2021. 

 

3. Merinntekter, som følge av økte refusjoner utover budsjett settes inn i fondet. 

 

4. Kommunedirektøren administrerer ordningen etter søknad fra virksomhetene og rapporterer status og 

bruk til hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 

5. Midler som blir frigjort ved opphør av tjeneste eller ved at et behov endres tilbakeføres fond for barn og 

unge med særskilt behov.   

 

6. Kommunedirektøren utarbeider rutiner for bruk av fondet som godkjennes hovedutvalg for helse, 

omsorg, nav, oppvekst og kultur. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Gjennom et budsjettår kan det oppstå uforutsette utgifter som tjenestene ikke greier dekke innenfor tildelte 

rammer. Fondet er tenkt som en buffer inn mot barn og unge i barnehage og skole, og for barn og unge som får 

sitt omsorgstilbud fra pleie og omsorg, bo, aktivitet og miljøtjenesten eller oppfølgingstjenesten innen rus/psykisk 

helse.  

 

 

I dag erfarer vi at barn og unge som får f.eks har/får en sykdom, skade, funksjonsnedsettelse og forverring i 

sykdomsbilde av fysisk og psykisk karakter, og som vil vare over en periode, utløser behov for tettere bemanning 

enn hva tildelt tjeneste og vedtatt ramme kan dekke. Innenfor oppvekst kan det være barn som i perioder har 

behov som krever ekstra bemanning, og har særskilte behov som ikke kan dekkes innenfor rammen av det 

ordinære opplæringstilbudet. 
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Dvs at her vil det i en gitt periode av et budsjettår bli et overforbruk på lønnskostnader. Hvis tjenesten skal 

ivareta barn og unge sitt behov og yte forsvarlige tjenester med kvalitet er det viktig å kunne justere bemanningen 

i tråd med behovet. Virksomhetene prøver å løse nye behov innenfor de rammer de har, men i enkelte tilfeller er 

ikke det tilstrekkelig. Ofte gjelder dette saker der det oppstår et akutt behov, og tjenesten må innvilges snarlig før 

det foreligger en politiske beslutningen. 

 

Behovet for et slikt fond oppstår innenfor flere virksomhetsområder, og er tenkt både for rammeområdet 

oppvekst og helse. En god hovedregel i Frøya kommune er, å fremme saker til politisk behandling med ønske om 

økt bemanning når behov er kartlagt. Denne rutinen skal administrasjonen opprettholde. 

 

Fondet er tenkt til behov som en ikke kan forutse frem i tid. Dette kan gjelde barn som blir født, tilflytting av 

personer eller ved nye hjelpebehov. Det er derfor tilrådelig å ha et fond som kan supplere virksomhetenes 

budsjetter når slike behov oppstår. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren foreslår at det opprettes et fond for tjenester til nye og uforutsette behov som oppstår 

gjennom året. En forutsetning for tildeling av fondet er at det er foretatt en vurdering av mulige omprioriteringer 

innenfor rammeområdet før det tilføres midler fra fondet. Det skal også, som tidligere, legges frem egne politiske 

saker på ressurskrevende brukere som overstiger innslagspunktet som pt. er 1 361 000 kr.  

 

Kommunedirektøren foreslår at finanseringen av dette fondet gjøres gjennom havbruksfondet. Det foreslås at 

hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur oppdateres om bruk og status i fondet fortløpende. Det 

foreslås videre at økte inntekter til Frøya kommune som følge av økte refusjoner fra staten utover budsjetterte 

inntekter på området, settes inn i fondet, slik at også fondet får tilført midler. Det foreslås også at ved avslutning 

av en tjeneste eller ved redusert behov overføres midler tilbake til dette fondet.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Per november 2020 er ekstra, ikke budsjetterte kostnader, på kr. 2 600 000 for denne type brukere.  

 

Kommunedirektøren foreslår at merkostnadene i 2020 på kr 2 600 000 og fondet pr  

kr 3 900 000 dekkes over havbruksfondet i egen sak. Totalt kr 6 500 000.- 
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296/20 Formannskapet 08.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

VEDTAK AV FORSKRIFTSSKJEMA 1A OG 1 B FOR 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar følgende forskriftsskjema 1A og 1B for 2020 

  BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - 

Skjema 1A 

      

    Opprinnelig 

budsjett 2020 

Budsjett 

justert i 2020 

Justert 

budsjett 2020 

1 Rammetilskudd 82 174 000 4 842 081 87 016 081 

2 Inntekts- og formueskatt 249 101 000   249 101 000 

3 Eiendomsskatt 8 000 000   8 000 000 

4 Andre generelle driftsinntekter 710 000   710 000 

5 Sum generelle driftsinntekter 339 985 000 4 842 081 344 827 081 

6 Sum bevilgninger drift, netto 331 690 299 14 872 050 346 562 349 

7 Avskrivninger 18 572 100   18 572 100 

8 Sum netto driftsutgifter 350 262 399 14 872 050 365 134 449 

9 Brutto driftsresultat -10 277 399 -10 029 969 -20 307 368 

10 Renteinntekter 7 029 889   7 029 889 

11 Utbytter 5 000 000   5 000 000 

12 Gevinst og tap på finansielle 

omløpsmidler 

10 000 000   10 000 000 

13 Renteutgifter 19 012 391   19 012 391 

14 Avdrag på lån 27 500 000   27 500 000 

15 Netto finansutgifter -24 482 502   -24 482 502 

16 Motpost avskrivninger 26 575 100   26 575 100 

17 Netto driftsresultat 8 184 801   18 214 770 

  Disp. eller dekning av netto driftsresultat       

18 Overføring til investering 0     

19 Netto avs. til eller bruk av bundne 

driftsfond 

190 757   190 757 

20 Netto avs. til eller bruk av 

disposisjonsfond 

7 994 044 26 655 762 34 649 806 

21 Dekning av tidligere års merforbruk     16 625 793 

22 Sum disp. eller dekning av netto 

driftsresultat 

8 184 801   18 214 770 
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23 Fremført til inndekn. i senere år 

(merforbruk) 

0     

 

 

 

  BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - Skjema 

1B 

      

    Opprinnelig 

budsjett 

2020 

Budsjett 

justert i 

2020 

Justert 

budsjett 

2020 

  10 Fellestjenester 39 752 390 9 789 212 49 541 602 

  20 Oppvekst 110 945 963 1 662 418 112 608 381 

  30 Helse og mestring 145 411 394 1 209 792 146 621 186 

  40 Kultur 8 493 356 3 425 8 496 781 

  50 Teknisk 27 016 439 1 392 728 28 409 167 

  90 Finansposter -120 000 0 -120 000 

          

  Sum bevilgninger drift, netto 331 499 542 14 057 575 345 557 117 

          

  Herav:       

  Avskrivninger       

  Netto renteutgifter og inntekter       

  Netto avsetninger til eller bruk av bundne 

driftsfond 

190 757   190 757 

  Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 814 475 814 475 

          

  Korrigert sum bevilgninger drift, netto 331 690 299 14 872 050 346 562 349 

 

 

Vedlegg: 

 

1. SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR 1 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-

EPIDEMIEN 2020 

2. SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR 2 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-

EPIDEMIEN 2020 

3. SAKSPROTOKOLL - INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2019 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunens revisor har gjort kommunedirektøren oppmerksom på at forskriftsskjema 1A og 1B i forbindelse 

med vedtaket av budsjettet for 2020 har et feil oppsett. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har rettet opp skjemaene som kommunerevisoren ønsket skulle vedtas på nytt. Det er også 

med vedtatte budsjettendringer i løpet av året, som følge av Korona-epidemien og premieavviket.  

 

Økonomiske konsekvenser:  

 

Dette vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser, kun vedtak av opprinnelig og justerte budsjett gjennom året. 

Oppsettet i skjema 1A og 1B er fastsatt i «Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

kommuner og fylkeskommuner mv.» § 5-4. 
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BUDSJETTJUSTERING NR 3 - INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret vedtar følgende forskriftsskjema 2A og 2B for 2020 

  Bevilgningsoversikt - investeringer 

skjema 2A 

      

    Oppr.Budsjett 

2020 

Budsjett 

justering 

Reg. budsjett 

2020 

          

1 Investeringer i varige driftsmidler 103 690 000 161 612 824 265 302 824 

2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 

3 Investeringer i aksjer og andeler i 

selskaper 

0 1 135 113 1 135 113 

4 Utlån av egne midler 0 0 0 

5 Avdrag på lån 0 0 0 

6 Sum investeringsutgifter 103 690 000 162 747 937 266 437 937 

7 Kompensasjon for merverdiavgift 12 070 000 32 911 708 44 981 708 

8 Tilskudd fra andre 0 7 300 000 7 300 000 

9 Salg av varige driftsmidler 0 12 235 960 12 235 960 

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 

12 Mottatte avdrag på utlån av egne 

midler 

0 0 0 

13 Bruk av lån 91 620 000 99 384 269 191 004 269 

14 Sum investeringsinntekter 103 690 000 151 831 937 255 521 937 

15 Videreutlån 30 000 000 15 000 000 45 000 000 

16 Bruk av lån til videreutlån 30 000 000 15 000 000 45 000 000 

17 Avdrag på lån til videreutlån 0 8 000 000 8 000 000 

18 Mottatte avdrag på videreutlån 0 15 000 000 15 000 000 

19 Netto utgifter videreutlån 0 -7 000 000 -7 000 000 

20 Overføring fra drift 0 10 916 000 10 916 000 

21 Netto avs. til eller bruk av bundne 

inv.fond 

0 7 000 000 7 000 000 

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet 

inv.fond 

0 0 0 
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23 Dekning av tidligere års udekket 

beløp 

0 0 0 

24 Sum overføring fra drift og netto 

avsetn. 

0 -3 916 000 -3 916 000 

25 Fremført til inndekn. i senere 

år(udekket bel) 

0 0 0 

 

Bevilgningsoversikt - investeringer skjema 

2B 

Oppr.Budsjett 

2020 

Budsjett 

justering 

Reg. budsjett 

2020 

        

        

Investeringer i varige driftsmidler 62 850 000 162 058 542 224 908 542 

Investeringer i VA området 40 840 000 -445 718 40 394 282 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 1 135 113 1 135 113 

TOTAL : 103 690 000 162 747 937 266 437 937 

 

Dette består av følgende prosjekter (inklusive mva, bruk av disposisjonsfond og tilskudd fra andre) 

Prosjekt   Justert 

budsjett 

2020 

Planlegges 

overført til 

2021 

        

  FELLESTJENESTER     

111305 STARTLÅN 45 000 000 5 000 000 

        

550008 Digitalisering 0 1 000 000 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 1 000 000 0 

551402 FYSISK UTFORMING OSK 26 494 0 

551407 NY SKOLEPORTAL 182 150 0 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 164 686 002 0 

551553 Velferdsteknologi 376 219 0 

551518 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse - 

kommuneplanens areal 

0 0 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 3 281 849 3 377 005 

551542 Rekrutteringsleiligheter 0 0 

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 0 

905295 Egenkapitalinnskudd KLP     

        

  HELSE OG MESTRING     

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 147 375 0 

551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 101 308 0 

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 50 000 300 000 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 0 156 068 

    

  

  

    

  KULTUR OG IDRETT     

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 0 175 000 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 0 146 932 



Saknr: 297/20 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 66 552 0 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 0 168 423 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 300 000 0 

551568 Gammelskolen Sistranda 310 700 0 

        

  BYGG OG KOMMUNALTEKNIKK     

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 10 170 715 0 

550004 Nesset industriområde 277 608 0 

550005 Gamle legekontorene til BAM 1 200 000 11 671 298 

550006 Oppgradering kommunens møterom 1 490 896 0 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 2 000 000 3 410 175 

550010 Erverv av fiskerihavner 1 730 000 0 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 400 000 200 000 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 9 763 960 0 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 5 000 000 8 763 407 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 0 1 759 104 

551352 Kommunale veier 34 098 0 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 115 316 0 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 0 158 993 

551431 GJETØY BRU 4 458 216   

551432 ASFALT FILLINGSNESET 7 389 262 0 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 300 000 1 204 350 

551435 Parkering Titran kapell 547 500 0 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE 36 875 0 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 0 500 000 

551499 Opparbeide næringsområder 6 302 347 0 

551502 Turistinformasjon 0 400 000 

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 679 211 0 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 524 922 0 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 0 8 838 177 

551531 Boligmodul Perstua 0 184 579 

551539 Bogøy bru - utbedring 2 294 666 0 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 2 150 897 850 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 0 3 500 000 

551544 Sklie 0 100 000 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 450 000 5 628 596 

551562 Digitalisering av planarkiv 0 150 000 

551563 Anleggsutstyr 2 907 128 0 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 200 000 4 050 000 

551573 Sistranda skole - oppgradering parkeringsplass 124 000 0 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 120 000 1 104 849 

        

  VANN OG AVLØP     

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 13 000 000 4 326 750 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 300 000 21 183 920 
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551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 1 119 954 0 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 

AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 

0 1 491 880 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 400 000 18 354 952 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 1 700 000 14 573 414 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 0 1 731 650 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 500 000 7 725 586 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 0 1 000 000 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 6 338 460 0 

551566 Rørspylehenger 540 000 0 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost     

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 1 000 000 1 416 022 

556004 Vannforsyning Sandvika 1 007 999 0 

556007 Utvendig rehab.Høydebasseng 300 000 900 000 

556008 Innkjøp vannmålere 200 000 800 000 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 0 800 000 

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 3 947 795 0 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 200 000 1 476 628 

556013 Infrastruktur VA - Holahaugan 1 564 318 0 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 4 000 000 5 879 533 

556015 Oppgradering vannforsyningsledning Urdaheia 375 756 0 

556016 Overvannskanal Sjådalen 500 000 0 

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 0 0 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 0 6 499 546 

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 500 000 2 000 000 

557011 VA-planer Hamarvik 2019     

557012 Innkjøp brakkerigg avløpspersonale     

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 600 000 400 000 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 300 000 300 000 

        

    316 541 801   

 

 

Vedlegg: 

 

Detaljert oversikt investeringsprosjekter 2020 
 

Saksopplysninger:   

 

Kommunens revisor har gjort kommunedirektøren oppmerksom på at forskriftsskjema 2A og 2B i 

forbindelse med vedtaket av budsjettet for 2020 har et feil oppsett. 
 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har rettet opp skjemaene som kommunerevisoren ønsket skulle vedtas på 

nytt. 

 
Det er i denne sak foretatt en justering mellom nærliggende investeringsprosjekter der det har vært nødvendig. 
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Av vesentlige avvik så kan det nevnes at gang og sykkelveien mellom Hamarvik og Sistranda har et merforbruk 

pr 30.11.20 på ca. 5 millioner kr. Kommunen er i kontakt med fylkeskommunen for å finne en løsning på 

hvordan dette merforbruket skal fordeles. Merforbruket er foreslått finansiert i mellomtiden fra midlene som er 

avsatt til utbygging av industriområdet på Uttian.  

 

Et annet avvik er utbedringen av Gjetøy bru på ca. 2,5 millioner kr. Denne saken er ikke ferdig, og det vil bli lagt 

fram en sak om dette når det blir klart. I mellomtiden er merforbruket i 2020 finansiert fra ubrukte lånemidler 

(rest fra avsluttende prosjekter som Bogøy bru og tilbakeføring fra investeringsbudsjettet i 2019 m.fl.). 
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ØKONOMISK RAPPORTERING - JANUAR TIL OKTOBER 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret tar den økonomiske rapportering for januar – oktober 2020 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den økonomiske oversikten viser totalt et positivt avvik på ca. 93 millioner kr pr 31.10.20 i 

forhold til budsjett. Dette skyldes Havbruksfondets innbetaling på 86,4 millioner kr. Driften 

unntatt dette viser et positivt avvik på 6,5 millioner kr. Hovedsakelig skyldes dette større 

skatteinngang og mindre inntektsutjevning enn det som er budsjettert for perioden.  

 

Økonomisk oversikt pr 31.10.20 

Navn Budsjett Budsjettendring Budsjett 
inkl. endring 

Regnskap Avvik i NOK 

Sum kommunedirektør 22 425 721 8 825 695 31 251 416 31 261 069 -9 650 

Sum Servicekontor 11 548 432 164 000 11 712 432 12 662 432 -950 003 

Sum ramme Fellestjenester 33 974 153 8 989 695 42 963 848 43 923 501 -959 653 

            

Sum Admin oppvekst 20 618 112 1 514 082 22 132 194 22 625 757 -493 563 

            

Dyrøy oppvekstsenter 4 979 358 -137 653 4 841 706 4 554 685 287 021 

Mausund skole/SFO/barnehage 4 208 301 -147 275 4 061 026 3 987 415 73 611 

Nabeita skole 13 333 020 -30 194 13 302 826 13 672 722 -369 896 

Nordskag oppvekstsenter 8 542 128 -281 131 8 260 997 8 332 751 -71 755 

Sistranda skole-barneskole 15 956 809 451 546 16 408 355 16 436 437 -28 082 

Frøya ungdomsskole 14 143 696 -168 120 13 975 576 14 137 214 -161 638 

Sørburøy barne- og ungdomsskole 1 529 937 -83 739 1 446 198 1 498 587 -52 390 

Nesset barnehage 5 695 149 -360 211 5 334 938 5 251 377 83 561 

Musikk- og kulturskole 3 408 246 -134 167 3 274 080 3 087 903 186 176 

Sum skolene og barnehage 71 796 644 -890 944 70 905 702 70 959 091 -53 392 

Sum ramme Oppvekst 92 414 756 623 138 93 037 896 93 584 848 -546 955 

            

Admin Helse og omsorg 541 999 837 656 1 379 655 -947 154 2 326 809 
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Sum Familie og helse 25 850 162 79 042 25 929 204 26 288 242 -359 037 

NAV - Sosialtjenesten - Frøya 5 753 698 0 5 753 698 6 952 419 -1 198 721 

Sum PLO 56 670 195 242 664 56 912 859 65 466 981 -8 554 123 

Sum BAM 33 273 274 50 430 33 323 704 32 075 929 1 247 774 

Sum Helse og mestring 122 089 328 1 209 792 123 299 120 129 836 417 -6 537 298 

            

Sum Kultur og idrett 7 035 045 3 425 7 038 470 7 511 531 -473 061 

            

Sum BKT 23 830 766 1 392 728 25 223 494 23 521 086 1 702 407 

Sum VA og kalk. Renter -9 937 048 0 -9 937 048 -8 648 627 -1 288 420 

Virksomhet for forvaltning 5 253 470 430 550 5 684 020 5 254 925 429 095 

Sum Teknisk (inkl. VA) 19 147 188 1 823 278 20 970 466 20 127 384 843 082 

            

Sum av driften uten finans 274 660 470 12 649 328 287 309 800 294 983 681 -7 673 885 

            

Frie inntekter. -268 782 350 -3 868 081 -272 650 431 -380 512 369 107 861 938 

Finans 15 550 048 -10 887 124 4 662 924 11 898 265 -7 235 341 

            

Herav: Havbruksfond         -86 422 485 

            

SUM Frøya kommune pr 31.20.20 eks. 
Havbruksfond 

21 428 168 -2 105 877 19 322 293 -73 630 423 6 530 227 

 

 

Vurdering: 

 

Avviket på ramme fellestjenester skyldes i hovedsak at regningen kommunen sendte fylkeskommunen i 2019 for 

arbeid utført på Dyrøy fergeleie, her er det nå blitt enighet om et forlik, som medfører at regningen på ca. 4 

millioner ble halvert. Mellomlegget er anført ansvaret til kommunedirektøren. I tillegg har rammen 

(servicesenteret) ekstrakostnader i forbindelse med ROP tjenesten på ca. 1,2 millioner kr (utgifter til bolig).  

 

Helse og mestring har et negativt avvik på 6,5 millioner kr. Kommunedirektøren ser at sparekravet for 2020 til 

denne rammen ble svært utfordrende å håndtere, spesielt i forbindelse med Korona-epidemien. I tillegg har det 

kommet til en ressurskrevende bruker som medfører større utgifter. jfr. tidligere orienteringer. 

Kommunedirektøren vil legge frem en sak om økonomisk dekning av akkurat dette i desember, sak 

«ressurskrevende brukere innen oppvekst og helse i Frøya kommune».  

 

Finans har et negativt avvik på 7,2 millioner kr, noe som skyldes mindre avkastning på kommunens portefølje, 

mindre utbytte og større avdragsutgifter enn budsjettert. Både at avkastingen på kommunens portefølje og at 

utbytte er mindre, skyldes Korona-epidemien. Avdragene vil bli større enn budsjettert i 2020 pga. store 

låneopptak som er gjennomført i 2019 og 2020.  

 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at dette er et øyeblikksbilde av økonomisk status pr dato. Det er flere 

usikkerhetsfaktorer som ikke er tatt med i rapporteringen. Her kan nevnes bl.a refusjoner på sykefravær, 

egenbetaling opphold sykehjem som innbetales etterskuddsvis. 
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PROSJEKTGRUPPE BADEANLEGG - VEIVALG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Styringsgruppen (formannskapet) ber om at: 

1. Arbeidsgruppen jobber videre med et badeanlegg som også skal være et opplevelsessenter, slik at 

anlegget kan registreres i merverdiavgiftsregisteret 

2.  Arbeidsgruppen jobber videre med planene om innbyggermedvirkning 

3. Arbeidsgruppen jobber videre med å stifte et AS (Frøya badeanlegg AS) 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Organisering av et nytt badeanlegg på Frøya 
Merverdiavgiften skal i utgangspunktet være nøytral i forhold til organisasjonsform. Det er arten av 

tjenesten som er avgjørende for merverdiavgiftsplikten. Dette innebærer at et badeanlegg kan 

organiseres som en kommunal enhet, et kommunalt foretak, eller et aksjeselskap. Det er anleggets 

innhold som badeanlegg som er avgjørende for avgiftsplikten.  

Når det gjelder en svømmehall er derimot organisasjonsformen sentral. Ettersom svømmehaller ikke 

anses som merverdiavgiftspliktig må eventuell merverdiavgift avløftes gjennom kommunens 

kompensasjonsordning eller kompensasjonsordningen for oppføring av idrettsanlegg.  

Det er driveren av anleggene som er avgjørende for både merverdiavgiftsplikten og 

kompensasjonsretten. Det kan derfor være mulig å tenke seg at et aksjeselskap eier anlegget og leier 

det helt eller delvis til kommunens drift. Utleier vil i en slik utleiemodell oppnå minst like stor 

fradragsrett for merverdiavgiften som driveren. 

Frøya kommune vil heller ikke kunne kreve kompensasjon for merverdiavgift i de tilfeller kommunen 

driver økonomisk aktivitet, og kan være i konkurranse med aktører som ikke er i posisjon til å kunne 

avløfte merverdiavgiften. Denne begrensningen innebærer en risiko for at kompensasjon avskjæres 

selv om det er Frøya kommune bygger en svømmehall. Frøya kommune vil da komme i konkurranse 

med alle svømmehaller og svømmeanlegg som er organisert i selskapsform eller som en stiftelse. 

Badeanlegg som er organisert som selskap eller stiftelse er ikke i posisjon til å kreve 

merverdiavgiften refundert via kompensasjonsordningen. 

Kommunen vil for all annen aktivitet enn utleie av svømmehallen og publikumssvømming kunne 

kreve forholdsmessig kompensasjon for merverdiavgiften. Slik aktivitet kan være kommunens bruk 

av svømmehallen til skolesvømming og annen bruk i kommunal regi. Merverdiavgiften pådratt i 
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forbindelse med oppføring og drift av en svømmehall som har inntekter utover det symbolske vil 

dermed aldri kunne avløftes fullt ut. 

Valget  
Kommunen står ovenfor et valg om hva et nytt badeanlegg skal inneholde. Konsekvensene av valget 

avgjør hvordan kommunen skal behandle merverdiavgiften i prosjektet.  

Et svømmebasseng 
Hvis kommunen skal erstatte eksisterende anlegg, svømmebasseng og terapibad med tilliggende 

fasiliteter, så vil kommunen IKKE ha fradragsrett ved oppføringen av et slikt anlegg hvis kommunen 

skal ta betaling for bruk av anlegget, da inngangsbilletter til svømmebasseng ikke er avgiftspliktig. Vi 

vil da heller ikke ha noen fradragsrett.  

Hvis kommunen gir fri adgang til anlegget, vil svømmebassenget komme inn under 

kompensasjonsordningen, og vi vil ha fradragsrett til svømmebasseng og garderober da dette vil 

omhandle lovpålagte oppgaver som svømmeundervisning og gi generell bedre folkehelse til 

innbyggerne. Merverdiavgifts problematikken i forbindelse med oppføring av terapibad og andre 

velværetiltak i anlegget, er litt uavklart, og må avklares med revisor og skatteetaten. Siden dette i 

denne forbindelse ikke er direkte tilknyttet lovpålagte oppgaver, kan det tyde på at kommunen ikke 

har fradragsrett under kompensasjonsordningen for akkurat disse tingene.   

Et slik anlegg vil sannsynligvis bli en billigere investering enn ett opplevelsessenter.  

Et badeanlegg som opplevelsessenter 
Hvis kommunen bygger et badeanlegg som også oppfyller kravet at det er et «opplevelsessenter», 

som f.eks. på Oppdal, kan det selges billetter til adgang i anlegget med merverdiavgift, fordi det er et 

opplevelsessenter og ikke bare et svømmebasseng. Som en følge av dette kan kommunen da også få 

fradragsrett ved investeringen dvs. oppføringskostnaden av hele anlegget. (Et opplevelsessenter kan 

knyttes til det pågående utredningsarbeidet «Naturinformasjonssenter») 

En slikt anlegg vil sannsynligvis blir en dyrere investering enn ett svømmebasseng / terapibad.  

Kommunalt AS – Frøya badeanlegg AS 
Arbeidsgruppen foreslår at kommunen stifter et AS – Frøya badeanlegg AS (el.l.). Kommunen lyser ut 

en konkurranse, der en av forutsetningene er at innholdet i anlegget oppfyller kravet for 

«opplevelsessenter». Det forutsettes videre at dette kvalifiserer til at selskapet kan registrere seg i 

merverdiavgifts registeret, og kan kreve fradragsrett ved oppføring.  

Finansieringen av utbyggingen vil AS’et stå for selv, med garantier og eventuelle tilskudd fra 

kommunen. Arbeidsgruppen forslår en liknende ordning som det kommunen gjorde for Frøya 

Storhall AS. Der foretok selskapet all låneopptak med kommunale garantier. Her opplyses det om at 

fylkesmannen må godkjenne slike garantier.  

I en slik ordning må kommunen ta stilling til egenkapitalen i et slikt selskap, og eller driftstilskudd til 

selskapet.  

Arbeidsgruppen anser at det på et senere tidspunkt vil bli naturlig å se på en driftsavtale med 

selskapet, som vil kjøpe bl.a. arbeidskraft og renhold for å vedlikeholde og drifte bygget av 

kommunen.  
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Spillemidler 
Så lenge kommunen er eier av et selskap så vil vi være kvalifisert til å søke spillemidler. Kommunen 

må være forberedt på å forskuttere eventuelt tilskudd, da det er stort etterslep på dette pt. i slutten 

av 2020.  

Plassering av badeanlegget 
Arbeidsgruppen anbefaler at det spesifiseres i en utlysning at et badeanlegg må ligge på Sistranda, 

da vi regner med at det er mest potensiale for bruk av anlegget med å gjøre det. Her er kommunens 

største skoler, videregående skole, kommunesentrum og kommunes andre idrettsarenaer. Det 

anbefales derfor at tilbyder plasserer anlegget mellom Siholmen og Rabben. Plassering kan være på 

tilbyders tomt, eller kommunens eiendom. Hvis anlegget foreslås anlagt på 3.parts grunn, bør det 

beskrives i tilbudet hvordan erverv av grunnen er planlagt gjennomført, og hvilke opsjoner som 

ligger til grunn for å bruke eiendommen. Hvordan eiendommen er regulert, og hvordan prosessen 

fram til godkjent reguleringsplan bør også være beskrevet. 

Involvering av innbyggerne 
Involvering av tjenester og innbyggere – badeland 

Ved planlegging av renovering av dagens svømmehall, var det viktig å involvere ansatte og tjenester 

som er brukere av svømmehallen. Skoler, barnehager og Bo,-aktiviet og miljøtjenesten har fått uttalt 

seg og kom med tilbakemeldinger om garderober, universell utforming, plassering av basseng, 

adgang/tilgang, toalett/dusjforhold, handicap toalett, rullestolbrukere, temperatur, badstue, 

akustikk og lagerplass.  

De ønsker som har kommet vil bli tatt med i den videre planlegging av et badeanlegg.  

Innbyggere har ikke blitt hørt pr dags dato. Arbeidsgruppa ønsker å invitere alle innbyggere til en 

«ideshop» hvor vi stiller følgende spørsmål: Hva ønsker innbyggerne i et badeanlegg».  

Arbeidsgruppa ønsker å invitere innbyggere til et langbord med papirduker hvor de kan skrive ned 

hva de mener er viktig at arbeidsgruppa tar med seg videre i prosessen. En brukerundersøkelse som 

kan vare over en uke.  

Frøya kommune vil også invitere innbyggerne til å komme med innspill via vår hjemmeside og sosiale medier 

innen et visst tidsrom 

 
Vurdering 
 
Kommunedirektørens innstilling til styringsgruppen (formannskapet) er at: 
 

1. Arbeidsgruppen jobber videre med et badeanlegg som også er et opplevelsessenter, og kan registreres 
i merverdiavgifts registeret 

2.  Arbeidsgruppen jobber videre med planene om å involvere innbyggerne 
3. Arbeidsgruppen jobber videre med å stifte et AS (Frøya badeanlegg AS) 
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REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG NÆRING  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 127/20 

 

Vedtak: 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.11.20: 
 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 284/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av  

 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Administrasjonen er utfordret på å komme med forslag til retningslinjer for arbeidet i forhandlingsutvalget. 

Forslaget baserer seg på de utfordringer forhandlingsutvalget har støtt på i prosess og uklarheter i hvordan 

utvalget kan agere i møte med næringsaktører.  
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Saken har vært oppe til politisk behandling og foreslått utsatt. I formanskapets behandling av saken fremkom 

forslag til endringer av reglementet. De er hensyntatt i nytt forslag. 

I nytt forslag er det fortydliget hvilke sakes som skal opp til politisk behandling og ikke.  

 

Økonomireglementet skal legges til grunn for arbeidet i forhandlingsutvalget. Dette reguleres i punkt 4 i 

reglementet. Reglementet skiller mellom saker som allerede har gjennomgått politisk behandling og de som ikke 

har vært gjenstand for det. Som eksempel på sak etter punkt 4a: Kommunen har vedtatt sak om etablering av nytt 

høydebasseng. I budsjettet ligger bl a erverv av grunn. Om prosjektet holder seg innen for gitte økonomiske 

rammer/ budsjett, er det ikke behov for at saken skal opp til ny politisk behandling. 
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REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET I FRØYA KOMMUNE 

Vedtatt av kommunestyret 10.12.2020 

 

1. OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING 

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat. 

2. ANSVARS- OG MYNDIGHETSOMRÅDE  

Forhandlingsutvalget er et arbeidsutvalg for formannskapet på følgende områder:  

a. Forhandlinger om erverv, salg, leie, eller feste av grunn - Utvalget har mandat til å forhandle fram 

avtale om salg av eiendom eller rettigheter knytta til eiendom og om erverv av grunn 

b. Kommunens representant i dialog og forhandlinger med næringsaktører  

3. ARBEIDSMÅTE 

Forhandlingsutvalgets oppgave er å være kommunens kontaktpunkt opp mot nærings-aktører som ønsker 

dialog med kommunen i saker som faller inn under punkt 2. 

Utvalget skal være kontaktpunkt opp mot formannskapet, og holde formannskapet løpende orientert om 

saker utvalget jobber med. Rammen for forhandlingene med næringsaktøren(e) settes av formannskapet. 

4. ØKONOMIREGLEMENTET LEGGES TIL GRUNN  

Etter behandling i forhandlingsutvalget, forutsetter utvalget at økonomireglementet legges til grunn når 

erverv av eiendom skal gjennomføres. Dette vil si: 

a. Hvis ervervet gjøres gjennom et investeringsprosjekt, og prosjektet allerede har nok midler, vil 

ervervet bli gjennomført uten ytterligere politisk behandling 

b. Hvis ervervet krever ytterligere midler, og disse foreslås som en omdisponering mellom 

eksisterende prosjekter, har formannskapet fullmakt til å gjøre dette i tråd med 

økonomireglementet. 

c. Hvis ervervet krever et høyere låneopptak og opprettelse av et nytt investeringsprosjekt, eller 

det foreslås bruk av disposisjonsfond eller overføring fra drift så må kommunestyret vedta 

dette. 

 

For b. og c.: Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene 

godkjennes av kommunestyret. 

 

5. MANDAT 

Utvalget trer i funksjon etter vedtatt mandat fra Formannskapet eller andre, jfr. punkt 2. Formannskapet 

skal informeres fortløpende om utvikling i enkeltsaker. Formannskapet skal, basert på situasjonsrapport, 

vedta detaljert mandat til forhandlingsutvalget for videre prosess og forhandlinger. 

6. SAKSBEHANDLINGEN  

Kommunelovens saksbehandlingsregler gjelder så langt de passer.  

Forhandlingsutvalget kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende interesser tilsier det, og det 

vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 

nr. 16 (offentleglova). Kommunedirektøren er saksbehandler og sekretariat for forhandlingsutvalget. 

7. ENDRING AV REGLEMENT 

Endringer i reglementet for Forhandlingsutvalget må godkjennes av kommunestyret. 

8. IKRAFTTREDELSE  

Retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

 

Kommunelovens § 5-7 Utvalg  

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkes-kommunale formål og for deler 

av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret kan selv også opprette utvalg med 

ansvar for en geografisk del av kommunen (kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre 

medlemmer. 
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Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til 

utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle. Utvalget kan få 

tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Dette kravet 

gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 

betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Kommunedelsutvalg kan i 

tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget imøtekommer de behov 

kommunen har. Forslaget er i tråd med Kommunelovens §5-7 – Utvalg. Kommunedirektøren innstiller derfor på 

at Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i saken. 
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TILLEGGSBEVILGNING TIL UTBYGGING AV FIBER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bidrar med 180.000,- til Telenor i forbindelse med videre utbygging av fiber til Nordskag 

– Kverva. 

Finansieres fra avsatte midler på Disposisjonsfondet til dette formålet, saldo pr 26.11.10 er 10 millioner 

kr.  

 

 

Vedlegg: 

 

Kartutsnitt Måsøyvalvegen 

Kartutsnitt Måsøyvalen 

Saksframlegg utbygging av fiber til husstander på Kverva - Nordskaget 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I KST-sak 80/18 ble det gjort følgende vedtak: 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag med 325.000,- 

Denne utbyggingen er godt i gang og opprinnelig plan hadde en skissert kostnadsramme på 2,7 millioner kroner 

hvorav fylkeskommunen og Frøya kommune måtte bidra med 325.000,- hver. 

Planen for utbyggingen gikk den gang på utbygning til 81 husstander. 

Torsdag 5.november 2020 ble Frøya kommune kontaktet av Telenor med tanke på å bygge ut til flere adresser. 

Helt konkret så har Telenor med hjelp av Måsøyvalen veilyslag fått utvidet området jmf vedlagte kartutsnitt. 

Med innvilgelse av forespørsel fra Telenor om bidrag fra kommunen vil da totalt 23 adresser i dette området vil 

få fiber fra Telenor: 

- 1 adresse på Kverva 

- 12 adresser i Måsøyvalveien 

- 10 adresser Måsøyvalen 

 

Disse adressene ble i utgangspunktet for kostbare å ta med i opprinnelig prosjekt. Dette var en beslutning som ble 

tatt av Telenor i samråd med fylkeskommunen som er oppdragsgiver på dette prosjektet. 
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For å få med de overnevnte adressene i prosjektet så har Telenor kjørt en estimering av kostnadene rundt dette. 

Det estimeres en kost på ca. 264.000,- for å få dekket området på Måsøyvalen + en kostnad på 120.000,- for den 

ene adressen på Kverva som tidligere ble utelatt. 

Dette gir en estimert kostnad på 384.000,- 

For å få fullført utbyggingen trenger Telenor et tilskudd fra Frøya kommune på 180.000,-  

Fra Frøya kommune sin side vil dette bety et tilskudd tilsvarende ca. 16.000,- pr adresse. 

 

Vurdering: 

 

Siden Frøya kommune har tidligere underskrevet intensjonsavtalen rundt utbygging av fiber til Nordskaget – 

Kverva vurderer kommunedirektøren at kommune nå bør være med på å få bygget ut også de siste adressene i 

området som Telenor har gitt innspill på. 

Hvis ikke disse adressene blir tatt med nå i dette prosjektet vil dette bety en betydelig høyere kostnad senere, noe 

som fort kan bety at de ikke vil være realistisk å få gjennomført. 

Kommunedirektøren vurderer det videre at summen på 180.000,- ikke så høy at den vil gå på bekostning av evt 

fremtidige fiberprosjekter som det er søkt om NKOM-midler på. 

Kommunen har tidligere fått et grovestimat på hva det vil koste å bygge ut et annet område på Frøya. Anslagsvis 

vil da kommunens bidrag pr husstand fort komme opp i ca 25.000,- forutsatt at det blir et NKOM-prosjekt. Skal 

kommunen f.eks. bygge ut området utenfor NKOM-prosjektene vil kommunens bidra bli på ca. 50.000,- pr 

adresse for samme område. 

Kommunedirektøren vurderer da slik at bidraget pr adresse på Måsøyvalen og Kverva er såpass lavt at dette noe 

kommunen bør bidra med. Hvis ikke kommunen er med på dette prosjektet vil ikke de adressene det her er snakk 

om, få tilbud om fiber i det hele tatt. 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

De 180.000,- det bes om bidrag på fra Telenor finansieres av de midlene satt til fiberutbygging i Frøya kommune. 

Saldo pr saldo pr 26.11.10 er 10 millioner kr.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

302/20 Formannskapet 08.12.2020 

/ Kommunestyret  

 

HØRING - AVGIFT PÅ PRODUKSJON AV FISK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har behandlet høringsnotat fra Skattedirektoratet og vedtar følgende uttalelse: 

 

• Havbruksnæringen har i utgangspunktet ikke ønsket en særavgift. Avgiften innebærer en 

inndragning av kapital som elles kunne gått til utvikling av næringen og etablering av flere 

arbeidsplasser på kysten 

• Det er et paradoks at sjømatnasjonen Norge innfører en ekstra avgift på en matvare som skaffer 

oss store eksport- og valutainntekter, mens matproduksjon på land baseres på betydelige 

subsidier 

• Aksept fra næringen for den nye avgiften var en forutsetning for å oppnå bred oppslutning om å 

avvise den enda verre grunnrentebeskatningen 

• En grunnrentebeskatning ville ha vært sterkt konkurransevridende, da andre 

sjømatproduserende land ikke har inført lignende skatt. Innføring av grunnrenteskatt hadde vært 

til skade for norske arbeidsplasser og kunne ha ledet til kanalisering av investeringer til andre 

land 

• Med innføring av en særavgift – produksjonsavgift - forventes at diskusjonen rundt 

grunnrentebeskatning er skrinlagt 

• Oppdrettsnæringen er avgjørende for sysselsetting og vekst i Frøya kommune. Det er viktig at 

oppdrettsnæringen har konkurransedyktige og likeverdige rammebetingelser. Det investeres store 

summer på utvikling av landbasert oppdrett i hele verden. Etablering nær de store markedene, 

med konkurransefordeler i form av lavere transportkostnader og fritak fra toll og andre 

importbegrensninger 

• Den tradisjonelle havbruksnæringen vil være avgjørende for verdiskapning og vekst i 

sysselsetting på kysten i fremtiden. Verdiskapningen bør i størst mulig grad brukes til å gjøre 

næringen enda mer bærekraftig. Det er en fare for at andre nasjoner overtar ledertrøyen i ei 

næring som er så viktig for Norge og mange norske kystsamfunn, spesielt for Frøya kommune 

• Frøya kommunen opplever en befolkningsvekst langt høyere enn andre distriktskommuner i 

Norge. Havbruksnæringen har vært den avgjørende faktoren. En videreutvikling av næringen, 

med satsning på offshore teknologi for oppdrett i mer eksponerte/ utsatte områder, krever store 

investeringer og klare rammebetingelser. Det haster å få fastsatt regelverk for dette 

• Det er en forutsetning at særavgiften kanaliseres til kystkommunene, kommuner som har 

utfordringene med å legge til rette for videre produksjon og vekst. For havbruksnæringen er det 

viktig at avgiften er forutsigbar og at den holdes på det foreslåtte nivå 

• Særavgiften skal komme berørte kommuner til gode, kystkommuner som tilrettelegger for 

produksjon og vekst. Det er også avgiftens formål. Derfor må disse inntektene holdes utenfor 

skatteutjevningen 
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Vedlegg: 

 

• Høringsbrev 

• Høringsnotat 

• Innspill fra SalMar 

 

Saksopplysninger:   

 

På vegne av Finansdepartementet sendte Skattedirektoratet et forslag om endring av særavgiftsforskriften, 

skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften, på høring. Bakgrunnen for forslaget er Regjeringens 

forslag til produksjonsavgift på fisk i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 pkt. 8.1 med 

tilhørende forslag til stortingsvedtak om avgiften. Avgiften omfatter produsert laks, ørret og regnbueørret, og er 

foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2021. 

 

Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær særavgift, og det legges opp til at de registrerte 

avgiftspliktige virksomhetene egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding som er forhåndsutfylt med 

utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som særavgiftspliktig for denne avgiften foreslås å 

knyttes til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i territorialfarvannet. Avgiftsplikten foreslås å oppstå på 

slaktetidspunktet, og avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, eventuelt etter omregning fra annen 

slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Det er foreslått enkelte fritak fra avgiften. 

 

I Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 foreslår Regjeringen å innføre en særavgift på 40 øre per 

kilo produsert laks, ørret og regnbueørret oppdrettet i sjø i norsk territorialfarvann. 

 

Avgiften oppstår først når fisken er produsert, dvs. slaktet. Det oppstår ikke noen avgiftsplikt så lenge fisken 

oppholder seg i produksjonsenheten (merd, kar, dam, bur, poser, avstengning og lignende). Dette gjelder også om 

det juridiske eierskapet til fisken går over til annen innehaver av akvakulturtillatelse før slaktetidspunktet. Det vil 

være innehaveren av den akvakulturtillatelsen som den aktuelle fisken er produsert under, som får plikt til å 

innrapportere og innbetale avgiften. 

 

Slakting skjer fysisk i slakteriet. Slakteri og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr skal være godkjent av 

Mattilsynet. Det er ikke uvanlig at slakteriet eies helt eller delvis av oppdrettsselskapet, men slakteriet kan også 

være en annen juridisk person enn den særavgiftspliktige oppdretteren. De fleste slakterier for oppdrettsfisk i 

Norge ligger på norsk fastland. Men det finnes også flytende slakterier, og det kan i teorien forekomme at 

oppdrettsfisk fraktes til slakteri i utlandet. Det foreslås at avgiftsplikten oppstår på det tidspunktet fisken er 

slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri eller i et annet land, så lenge fisken 

kommer fra en akvakulturtillatelse med produksjonsenheter i norsk territorialfarvann, og tillatelsesinnehaver har 

plikt til å innrapportere utslaktingskvantumet fra disse til Fiskeridirektoratet. 

 

Det foreslås at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i territorialfarvannet skal være omfattet av 

avgiften. Fisk fra landanlegg og i ferskvann foreslås ikke omfattet av avgiften. 

 

De ordinære, antallsbegrensede tillatelsene til komersiell oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til matfisk på 

lokaliteter i sjøvann reguleres i laksetildelingsforskriften kapittel 3. Tillatelsene knytter seg til fiskeart, omfang 

og lokaliteter (sted), og tildeles av myndighetene mot vederlag i tildelingsrunder. Disse tillatelsene er ikke 

tidsbegrenset. Økning av produksjonskapasiteten skjer gjennom tildeling av nye tillatelser. Per 1. januar 2020 var 

det 1 051 ordinære tillatelser i sjø, med en samlet maksimal tillatt biomasse (MTB) på 839 882 tonn. 

 

I tillegg til de ordinære matfisktillatelsene, kan det gis tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige formål, jf. 

laksetildelingsforskriften kap. 5. De særlige formålene er forskning, utvikling, undervisning og visning. I tillegg 

finnes fiskepark-, slaktemerd- og stamfisktillatelser. Det produseres matfisk også under flere av disse tillatelsene. 

Tillatelsene til særlige formål tildeles løpende og er tidsavgrenset. Produksjon og omsetning av matfisk under de 

fleste typer særtillatelser gir i praksis innehaverne av disse tillatelsene en betydelig økonomisk nettogevinst, som 

ikke nødvendigvis skiller seg vesentlig fra matfiskproduksjon under ordinære tillatelser. Unntatt slaktemerd- og 

fiskeparktillatelsene, bør derfor samtlige virksomheter med tillatelser til særlige formål omfattes av registrerings- 

og avgiftsplikten, i tillegg til virksomheter med ordinær tillatelse. 
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Lokal prosess 

 

Etter mottak av høringsnotatet fra Skatteetaten, på vegne av Finansdepartementet, ble høringsnotatet sent til 

følgende lokale interessenter: 

 

• SalMar 

• Ervik Laks & Ørret 

• Måsøval Fiskeoppdrett 

• Guri Kunna vgs. 
 

Guri Kunna vgs informerte om at dette blir svart ut av Fylkeskommunen. Måsøval Fiskeoppdrett har prosess på 

dette gjennom SjømatNorge. Vi har mottatt innspill fra SalMar, som ligger til grunn for høringsuttalelsen fra 

Frøya kommune. 

 

 

 

 

Innspill 

 

• Havbruksnæringen har i utgangspunktet ikke ønsket en særavgift. Avgiften innebærer en inndragning av 

kapital som elles kunne gått til utvikling av næringen og etablering av flere arbeidsplasser på kysten 

• Det er et paradoks at sjømatnasjonen Norge innfører en ekstra avgift på en matvare som skaffer oss store 

eksport- og valutainntekter, mens matproduksjon på land baseres på betydelige subsidier 

• Aksept fra næringen for den nye avgiften var en forutsetning for å oppnå bred oppslutning om å avvise 

den enda verre grunnrentebeskatningen 

• En grunnrentebeskatning ville ha vært sterkt konkurransevridende, da andre sjømatproduserende land 

ikke har inført lignende skatt. Innføring av grunnrenteskatt hadde vært til skade for norske 

arbeidsplasser og kunne ha ledet til kanalisering av investeringer til andre land 

• Med innføring av en særavgift – produksjonsavgift - forventes at diskusjonen rundt 

grunnrentebeskatning er skrinlagt 

• Oppdrettsnæringen er avgjørende for sysselsetting og vekst i Frøya kommune. Det er viktig at 

oppdrettsnæringen har konkurransedyktige og likeverdige rammebetingelser. Det investeres store 

summer på utvikling av landbasert oppdrett i hele verden. Etablering nær de store markedene, med 

konkurransefordeler i form av lavere transportkostnader og fritak fra toll og andre importbegrensninger 

• Den tradisjonelle havbruksnæringen vil være avgjørende for verdiskapning og vekst i sysselsetting på 

kysten i fremtiden. Verdiskapningen bør i størst mulig grad brukes til å gjøre næringen enda mer 

bærekraftig. Det er en fare for at andre nasjoner overtar ledertrøyen i ei næring som er så viktig for 

Norge og mange norske kystsamfunn, spesielt for Frøya kommune 

• Frøya kommunen opplever en befolkningsvekst langt høyere enn andre distriktskommuner i Norge. 

Havbruksnæringen har vært den avgjørende faktoren. En videreutvikling av næringen, med satsning på 

offshore teknologi for oppdrett i mer eksponerte/ utsatte områder, krever store investeringer og klare 

rammebetingelser. Det haster å få fastsatt regelverk for dette 

• Det er en forutsetning at særavgiften kanaliseres til kystkommunene, kommuner som har utfordringene 

med å legge til rette for videre produksjon og vekst. For havbruksnæringen er det viktig at avgiften er 

forutsigbar og at den holdes på det foreslåtte nivå 

• Særavgiften skal komme berørte kommuner til gode, kystkommuner som tilrettelegger for produksjon 

og vekst. Det er også avgiftens formål. Derfor må disse inntektene holdes utenfor skatteutjevningen 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren støtter innspill fra SalMar og foreslår at Frøya kommune oversender følgende 

høringsuttalelse: 

 

• Havbruksnæringen har i utgangspunktet ikke ønsket en særavgift. Avgiften innebærer en inndragning av 

kapital som elles kunne gått til utvikling av næringen og etablering av flere arbeidsplasser på kysten 

• Det er et paradoks at sjømatnasjonen Norge innfører en ekstra avgift på en matvare som skaffer oss store 

eksport- og valutainntekter, mens matproduksjon på land baseres på betydelige subsidier 
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• Aksept fra næringen for den nye avgiften var en forutsetning for å oppnå bred oppslutning om å avvise 

den enda verre grunnrentebeskatningen 

• En grunnrentebeskatning ville ha vært sterkt konkurransevridende, da andre sjømatproduserende land 

ikke har inført lignende skatt. Innføring av grunnrenteskatt hadde vært til skade for norske 

arbeidsplasser og kunne ha ledet til kanalisering av investeringer til andre land 

• Med innføring av en særavgift – produksjonsavgift - forventes at diskusjonen rundt 

grunnrentebeskatning er skrinlagt 

• Oppdrettsnæringen er avgjørende for sysselsetting og vekst i Frøya kommune. Det er viktig at 

oppdrettsnæringen har konkurransedyktige og likeverdige rammebetingelser. Det investeres store 

summer på utvikling av landbasert oppdrett i hele verden. Etablering nær de store markedene, med 

konkurransefordeler i form av lavere transportkostnader og fritak fra toll og andre importbegrensninger 

• Den tradisjonelle havbruksnæringen vil være avgjørende for verdiskapning og vekst i sysselsetting på 

kysten i fremtiden. Verdiskapningen bør i størst mulig grad brukes til å gjøre næringen enda mer 

bærekraftig. Det er en fare for at andre nasjoner overtar ledertrøyen i ei næring som er så viktig for 

Norge og mange norske kystsamfunn, spesielt for Frøya kommune 

• Frøya kommunen opplever en befolkningsvekst langt høyere enn andre distriktskommuner i Norge. 

Havbruksnæringen har vært den avgjørende faktoren. En videreutvikling av næringen, med satsning på 

offshore teknologi for oppdrett i mer eksponerte/ utsatte områder, krever store investeringer og klare 

rammebetingelser. Det haster å få fastsatt regelverk for dette 

• Det er en forutsetning at særavgiften kanaliseres til kystkommunene, kommuner som har utfordringene 

med å legge til rette for videre produksjon og vekst. For havbruksnæringen er det viktig at avgiften er 

forutsigbar og at den holdes på det foreslåtte nivå 

• Særavgiften skal komme berørte kommuner til gode, kystkommuner som tilrettelegger for produksjon 

og vekst. Det er også avgiftens formål. Derfor må disse inntektene holdes utenfor skatteutjevningen 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2704    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.11.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 24.11.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.11.20 

 

 

 

 

























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2740    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 
Folkevalgtes arbeidsvilkår, drøfting av reglement (punkter til drøfting utsendes før møtet)  

o Dagens reglement ligger på hjemmesiden- polisk- dokumenter for politikere – 

godtgjøringsreglement for folkevalgte 

 

Styringsgruppe for strategisk næringsplan 

o Drøftingsnotat utsendes før møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2739    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 20/1916    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

GOLAN IDRETTSPLASS - FRØYA IL  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Formannskapet godkjenner forslag til midlertidig leieavtale med Frøya IL angående leie av 

Golan.  
2. Forslag til midlertidig leieavtale skal benyttes til søknad om spillemidler.  
3. Endelig leieavtale med Frøya IL legges fram for formannskapet.  

 

 

 

Vedlegg: 

1. Saksprotokoll  

2. Midlertidig leieavtale  

3. Kartskisse 

 

 

Saksopplysninger:   
Kommunestyret vedtok 29.10.20 i sak om søknad angående Golan idrettsplass følgende:  

Vedtak:  

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 
01.01.2021 med mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 
  

Vedtatt med 14 mot 6 stemmer.  

1. Forslag til avtale med Frøya IL legges fram for formannskapet til godkjenning. 
2. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner, 

midlene kan søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreligger. 
 

Kommunedirektøren har gått i dialog med Frøya IL angående reforhandling av leieavtalen. 

Kommunedirektøren har ikke kommet helt i mål med reforhandlingene, men har utarbeidet en 

midlertidig avtale slik at Frøya IL kan søke om spillemidler.  

Den midlertidige leieavtalen mellom Frøya kommune og Frøya IL beskriver følgende områder:  

1. Formål.  
2. Leieobjekt 



3. Leietid og avvikling av leieforhold 
4. Leietakers plikter og rettigheter 
5. Tolkning og gjennomføring av avtalen.  

 

Dette er viktige punkter for at en kan søke om spillemidler innen fristen.  

Kommunedirektøren har ikke kommet i mål i forhold til leieavgift og ønsker å fortsette dialogen 

med Frøya IL rundt temaet.  

 

Vurdering: 
 

Kommunedirektøren mener det er viktig å få vedtatt denne midlertidige leieavtale om gressbanen 

på Golan slik at Frøya IL kan søke om spillemidler innen gitt frist i januar. Det er viktig med et 

politisk vedtak for videre søknad.  

Kommunedirektøren vil presentere en fullstendig leieavtale mellom Frøya kommune og Frøya IL i 

første møte i formannskapet i januar.  

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72 46 32 95 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.10.2020 

Sak: 100/20  Arkivsak: 20/1916 

 

SAKSPROTOKOLL - FRØYA IDRETTSLAG - SØKNAD ANGÅENDE GOLAN IDRETTSPLASS  

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune reforhandler leieavtalen med Frøya IL, avtalen gjelder i 30 år fra 1.1.2021 med 

mulighet for reforhandling senest tre år før avtalens utløp. 

 

Vedtatt med 14 mot 6 stemmer. 

 

1. Forslag til avtale med Frøya IL legges fram for formannskapet til godkjenning. 

 

2. Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner, 

midlene kan søkes utbetalt når godkjent spillemiddelsøknad foreligger 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 29.10.20: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som saksbehandler. 

 

Rep. Roger Tvervåg ba om vurdering av sin habilitet da han sitter i styret i Frøya il. 

Rep. Roger Tvervåg ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Kommuedirektørens forslag til vedtak: 

 

Vedtatt med 14 mot 6 stemmer avgitt av Sp og Frp. 

 

Følgende forslag til nytt pkt 1 i vedtak ble fremmet av Sp: 

 

Frøya kommune mener det er viktig for Frøya IL å stå som eier av Golan på bakgrunn av store investeringer og 

behov for betydelig dugnadsinnsats. Frøya kommune overfører området vederlagsfritt til Frøya IL. Opphører 

laget eller idrettsaktiviteten skal området tilbakeføres til Frøya kommune vederlagsfritt. 

 

Det inngås en avtale om urådighet på eiendommen dvs. at den ikke kan overdras eller pantsettes uten tillatelse 

av Frøya kommune. 

 

Falt med 6 mot 15 stemmer avgitt av H, Ap, V, R, Sv og Pp. 

 

 

 



LEIEAVTALE 

Mellom  

Frøya kommune (kommunen)    org.nr 964 982 597 

Og 

Frøya Idrettslag (FIL)                  org.nr. 981 247 884 

Er det i forbindelse med langtidsleie av: 

 

   GOLAN GRESSBANE 

Inngått følgende avtale:  

1. Formål 

Formålet med leieforholdet er ivaretakelse og drift av eksisterende gressbane Golan ved 

siden av Frøya Storhall. Leieavtalen er inngått under forutsetning av at arealet tas i bruk til 

fritids- og idrettsrelatert aktivitet. 

  

2. Leieobjektet 

Leieavtalen gjelder bortleie av del av kommunens eiendom gnr. 21 bnr. 82, Golan gressbane. 

Arealet er ved avtaleinngåelse regulert til friområde, anlegg for leik og sport. Arealet som 

leies bort er selve gressbanen og inntegnet areal på vedlagt kartskisse.  

Framleie av arealet, eller deler av dette, er ikke tillatt uten kommunens samtykke. 

Disponering (utleie) av arealet til idrettsformål er allikevel tillatt uten samtykke.  

Kommune har ikke ansvar for ulemper som støv, støy, trafikk, lukt eller forurensning av noen 

art.   

3. Leietid og avvikling av leieforhold 

Leietiden er 30 år og regnes fra 01.01.21 til 31.12.51. Leieavtalen kan sies opp av begge 

parter, etter utløpet av leietiden gjelder avtalen fortsatt inntil den blir sagt opp av en av 

partene. Frøya kommune kan ikke si opp leieavtalen de første 20 år. Dette for å sikre Frøya IL 

sine investeringer. Hvis Frøya kommune sier opp leieavtalen før leietiden utgår må Frøya 

kommune dekke eventuelle krav om tilbakebetaling av spillemidler.  

Etter utløp av leieforhold på 30 år plikter leietaker å tilbakelevere eiendommen, uten å 

kunne kreve dekning av utgifter til investering, istandsetting, drift og vedlikehold. Dersom 

kommunen sier opp leieforholdet før avtaletiden på 30 år er løpt, kan leietaker kreve 

dekning av utgifter til investering og istandsetting av arealet (ikke drift og vedlikehold). 

Dekning av eventuelle investeringene vil ha en avskrivning på 5 % pr år etter 

investering/istandsetting.  

 

4. Leietakers plikter og rettigheter 

Leietaker inngår samarbeid om utlån av gressbane med Frøya storhall AS. 



Leietaker må selv bekoste og utføre de grunnundersøkelser og eventuelle sikringstiltak som 

leietakers utnyttelse av arealet nødvendiggjør.  

Leietaker forplikter seg ellers til å holde arealet som leies i ryddig og forskriftsmessig stand. 

Rydding gjelder også nødvendig bruk av arealer i tilknytning av arealet som leies, som vist i 

vedlagt kartskisse.  

Leietaker må rette seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser/retningslinjer tilknyttet 

sin aktivitet  

Leietaker forplikter seg til å betale alle skatter og avgifter tilknyttet sin aktivitet som 

eventuelle faller på området. 

Leietaker kan om ønskelig selge reklameplass på og rundt banearealet og har enerett til 

dette.  

5. Tolkning og gjennomføring av avtalen 

Dersom det skulle oppstå tvist mellom partene i forbindelse med forståelsen eller 

gjennomføring av avtalen, skal dette så langt som mulig søkes løst ved minnelige 

forhandlinger. Dersom partene ikke blir enig skal tvisten bringes inn for ordinære domstoler.  

 

Kommunens kontaktperson i forhold til leieforholdet er virksomhetsleder for kultur og idrett, 

idrettslagets kontaktperson er lagets leder. 

 

Frøya den 

 

Kommunedirektør     Frøya IL 

Beathe Sandvik Meland     Frode Larsen 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 20/2590    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DISPONERING AV HAVBRUKSFONDET 2020 OG FREMTIDIG 

PRODUKSJONSAVGIFT 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar følgende handlingsregler for disponering av havbruksfondet 2020 og 

framtidig produksjonsavgift. 

 

 Satsingsområder Handlngs- 

regel  

2020 2021 

(anslag) 

  Bruk i % Bruk i Kr Bruk i Kr 

1 Nedbetaling av gjeld Ca. 30% 26 000 000 11 500 000 

2 Egenfinansiering av investeringsutgifter  Ca. 20% 17 200 000 7 700 000 

3 Bufferfond for «tap av» skatteinngang Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

4 Barn og unge med særskilte behov Ca. 7,5% 6 500 000 2 600 000 

5 Vedlikeholdsetterslep / oppgradering av 

kommunal infrastruktur for å redusere på 

vedlikeholdsetterslepet 

Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

6 Tilskuddsfond Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

7 Infrastruktur for mobil og bredbånd i 

kommunen 

Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

8 Satsningsområdene Ca. 12% 10 522 485  5 009 993 

   86 422 485 38 409 993 

 

Kommunedirektøren bes fremme en sak hvert år, når beløpet fra havbruksfondet og 

produksjonsavgiften blir kjent, slik at punktene evt. kan revideres.  

 

 

Vedlegg: 
 

 Saksprotokoll - kriterier for bruk av midlene fra havbruksfondet - k-sak 62/19 

 Søknad til frøya kommune- driftstilskudd 

 Områdeplan sistranda sentrum 

 

 

Saksopplysninger:   

 



I forbindelse med tildeling av midler fra Havbruksfondet mottok kommunen 86,4 millioner 

kr i oktober 2020. 

 

Kommunedirektøren foreslår at følgende handlingsregler for anvendelse av midler fra 

havbruksfondet inklusive framtidig produksjonsavgift. Kommunedirektøren foreslår også at 

satsningsområdene blir revidert/tatt opp til gjennomgang årlig, når beløpet fra 

havbruksfondet og produksjonsavgiften blir kjent. 

 

 Satsingsområder Handlngs- 

regel  

2020 2021 

(anslag) 

  Bruk i % Bruk i Kr Bruk i Kr 

1 Nedbetaling av gjeld Ca. 30% 26 000 000 11 500 000 

2 Egenfinansiering av investeringsutgifter  Ca. 20% 17 200 000 7 700 000 

3 Bufferfond for «tap av» skatteinngang Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

4 Barn og unge med særskilte behov Ca. 7,5% 6 500 000 2 600 000 

5 Vedlikeholdsetterslep / oppgradering av 

kommunal infrastruktur for å redusere på 

vedlikeholdsetterslepet 

Ca. 10% 8 600 000 3 800 000 

6 Tilskuddsfond Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

7 Infrastruktur for mobil og bredbånd i 

kommunen 

Ca. 5% 4 500 000 2 000 000 

8 Satsningsområdene Ca. 12% 10 522 485  5 009 993 

   86 422 485 38 409 993 

 

Satsingsområde nr. 1 og 2  

 Foreslås i tråd med kommunens handlingsregler som ble vedtatt i forbindelse med 

budsjettet 2020 – 2023, der kommunen skal jobbe med å redusere kommunens 

gjeldsgrad ned mot landsgjennomsnittet i løpet av perioden 2020 – 2027. 

 

Satsingsområde 3  

 Foreslås da dette var med i siste kommunestyrebehandling av samme type sak (se 

vedlegg). Kommunen har disponert dette i 2020. Kommunedirektøren foreslår derfor 

å avsette på nytt i denne sak. De store svingningene kommunen har hatt innen 

skatteinngangen de siste årene gjør at det er fornuftig å ha en buffer for også 

framtidige svingninger.  

 

Satsingsområde 4  

 Foreslås i forbindelse med sak 20/1768, barn og unge med særskilte behov innen 

oppvekst og helse i Frøya kommune (behandles i FSK 08.12 og KST 10.12.20)  
 

Satsingsområde 5  

 Kommunedirektøren foreslår å avsette midler til det vedlikeholdsetterslepet og 

oppgradering av kommunal infrastruktur. Å avsette nok midler på kommunens 

driftsbudsjett til å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet er en utfordring for mange 

kommuner, og det har også vært tilfelle i Frøya kommune. Kommunen har søkt løst dette 

med å styrke investeringsbudsjettene, men innstrammingen på dette området, har ført til 

et mye klarere og strengere skille mellom investering og driftsutgifter. 

Kommunedirektøren anser derfor det viktig å avsette noe av dette til å dekke denne 

utfordringen.  

 



Under denne satsingen forslår kommunedirektøren følgende: 

 

1. Enøk tiltak 

Utskifting av lys-punkter til LED, rensing av ventilasjonsanlegg, montering sparedusjer, 

etterisolering bygninger, termostatstyring med nattsenking m.m. Kommunedirektøren 

foreslår en avsetning til dette på kr 1 million kr i 2020/2021, og vil evaluere tiltaket i 

andre halvår av 2021. Foreslår at resterende finansiering blir beskrevet i forbindelse med 

evalueringen andre halvår 2021.   

 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning til dette på kr 1 million kr 

 

2. Forvaltning, drift og vedlikeholdssystem (FDV) 
Det ønskes igangsett et 1-årig prosjekt med engasjement av FDV-koordinator for å 

kartlegge all kommunal eiendom som grunnlag for bruk av FDV-system. Anslag på ca. 1 

200 000 kr inklusive lønn, sosiale utgifter, kjørekostnader, innhente tegninger m.m. 

Kommunen har en «vaktmestermodul» som ikke benyttes og det er ønskelig å ta i bruk 

denne for å kunne lage brukeravtaler som grunnlag for daglig drift, vedlikeholds- og 

økonomiplanlegging innenfor eiendomssiden. I tillegg er det ønskelig med anskaffelse av 

renholdsmodul og utleiemodul.  

 

Renholdsmodul inneholder:  

Administrasjon og utarbeidelse av renholdsplaner, utførelse av renholdsarbeidet 

(plantegninger/romlister som grunnlag) kalkulasjon av renhold, melde avvik på renhold, 

vurdering av kvalitet (INSTA-800) rapportering på renhold.  

 

Utleiemodul inneholder:  

Leieadministrasjon for håndtering av kontrakter, lage egne kontraktsmaler, elektronisk 

signatur, regulering av husleie med automatisk varsel til leietaker, oversikt og kontroll på 

alle leieforhold, nøkkeladministrasjon, integrasjon med VISMA (husleie kan fakt. 

direkte) tilpassede sjekklister/befaringsrapporter.  

 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning til dette på kr 1,2 millioner kr. 

 

3. Kommunale boliger – vedlikehold  
Kommunen har mange boliger, som dekker flere behov. Dette er f.eks. Moa, der 

kommunen har bemanning og yter tjenester til beboerne. I tillegg har kommunen boliger, 

til f.eks. boligsosiale formål og flykninger. Flere av boligene har behov for mindre 

vedlikeholdstiltak som ikke kan tas over investeringsbudsjettet. 

 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning til dette på kr 1 million kr.  

 

4. Visningsstasjon i kulturhuset 

Kommunedirektøren foreslår å sette av 300 000 kr til monitorer til visningsstasjonen i 

kulturhuset. Dette har vært et området som det har vært en utfordring å finne rom for 

innen dagens driftsbudsjett.  

 

 

 

 

Satsingsområde 6  



 Kommunedirektøren foreslår å opprette et tilskuddsfond. Dette fondet kan enten sette inn 

midler i eksisterende ordninger som næringsfond og grendelagsfond, eller bestille nye 

ordninger hos kommunedirektøren.  

 

Under dette punktet forslår kommunedirektøren i disse tiltakene  

 

1. Tilskuddsmidler til innbyggerne – VA 

Kommunedirektøren foreslår en avsetning på 1 million kr i første omgang, og vil evaluere 

tiltaket i andre halvår av 2021. Foreslår at resterende finansiering blir beskrevet i den saken.  

 

2. Tilskudd til Frøya Storhall AS 

Frøya kommune har mottatt en søknad fra Frøya Storhall AS om driftstilskudd. Søknaden er 

vedlagt saken. På grunnlag av søknaden foreslår kommunedirektøren å avsette 1 million i 

2021, i tråd med søknaden fra styret i Frøys Storhall AS 

 

Satsningsområde 7 

Kommunedirektøren foreslår å sette av midler til Infrastruktur for mobil og bredbånd i 

kommunen. Det er allerede avsatt 10 millioner kr til dette formålet, og kommunedirektøren 

venter på avgjørelse på kommunens NKOM søknader før det vurderes egne 

utbyggingsplaner. Kommunedirektøren forventer ikke at alle søknadene kommunen har 

prioritert blir med på utbygging med støtte fra NKOM midlene. Foreslår derfor å avsette 

ytterlige midler, for å se på andre muligheter for utbygging av mobil og bredbånd i 

kommunen. 

 

Satsingsområde 8  
I utarbeidelsen av budsjettet for 2021 og planperioden, ble det ikke funnet rom for tiltak som 

medfører større kostnader, enn en videreføring av rammene. Kommunedirektøren foreslår derfor  

å belaste noe av havbruksmidlene for 2020 til disse overordnede satsingsområdene; 
o Kommune 3.0 «Samskapingskommunen» 

o Folkehelse 

o HR = Human Resources =menneskelige ressurser 

o Digitalisering 

o Næring, miljø og klima 

o Nye interkommunale samarbeid 

o Ledelse 

 

Under dette punktet forslår kommunedirektøren i disse tiltakene  
 

1. Forprosjekt Sitka 

I forbindelse med utlysning av sitkagran prosjektet, var resultatet at kommunen vil 

trenge ytterligere 2,7 millioner kr for å realiser det. Kommunedirektøren forslår å 

finansiere dette i denne sak.  

 

2. Sentrumsplan  

I sak 19/1369 Områdeplan Sistranda sentrum jobber kommunen med områdeplan for 

Sistranda sentrum. Saken har ikke hatt framdrift da det ikke har blitt avsatt midler til 

dette. Kommunedirektøren forslår å avsette 1,5 million til dette arbeidet for å fullføre 

denne planen.  

 

3. Opprydding gammelt planverk 

Kommunen har en god del eldre planverk som trenger ajourhold. Kommunedirektøren 

foreslår å avsette 1 million til dette arbeidet. 



 

4. HR: Rekrutteringstiltak 

Rekrutteringsstilling på teknisk forvaltning over 4 år for så å gå over i drift, kr 1 million. 

 

5. Digitaliseringsstrategier  

o Det jobbes med en digitaliseringsstrategi. Kommunedirektøren foreslår å sette av 1 

million kr til å iverksette driftstiltak i planene.  

o Kommunen jobber med å innføre e-byggesak, som vil ha en implementeringskostnad 

på ca. 400 000 kr. Kommunedirektøren foreslår å dekke dette i denne sak.  

o Det jobbes med å skaffe nytt arkivsystem og Windows 365. 

Implementeringskostanden med dette forventes å være ca. 600 000 kr. 

Kommunedirektøren foreslår å dekke dette i denne sak.  

 

6. Nye interkommunale samarbeid 

1. Kommunedirektøren jobber med et brannsamarbeidet med Hitra, og foreslår å 

avsette prosjektmidler, samt mider til oppfølging av etterslep på det forbyggende 

arbeidet, kr 500 000,- 

 

2. Ulovlighetsoppfølger i kommunen har vært en utfordring i flere år. 

Kommunedirektøren forslår å opprette en prosjektstilling over 3 år, for å forsøke å 

rekruttere ansatt til dette arbeidet. (Det er ønskelig at Hitra også øremerker en 

stilling til dette arbeidet). Stillingen overføres drift etter denne perioden 

 

 

Vurdering 

 

Kommunedirektøren innstiller på å disponere havbruksfondet for 2020 og eventuell fremtidig 

produksjonsavgiften som vist i saksframlegget. 

 

Kommunaldirektøren vil fremme saker fortløpende for de foreslåtte tiltakene i de respektive 

hovedutvalgene. 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 23.05.2019 

Sak: 62/19  Arkivsak: 18/3102 

 

SAKSPROTOKOLL - KRITERIER FOR BRUK AV MIDLENE FRA HAVBRUKSFONDET  

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende som overordnet prinsipp for bruk av midler mottatt fra 

Havbruksfondet: 

 

Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har engangskarakter og ikke 

pådrar kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.  

 

Midlene på fondet fordeles som følger: 

 

1. Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1 500 000 pr år i planperioden, tilsammen kr 6 000 

000.  Rådmannen får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives kriterier for tildeling av midler fra 

fondet.  

 

2. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr Infrastruktur for mobil og bredbånd i kommunen. Rådmann 

får i oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan dette kan 

gjennomføres.  

 

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.  

 

4. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet er en 

del av disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av formannskapet. 

 

5. Det settes av 1 000 000 kr til gjennomføring av tiltakene i plana for bekjempelse av sitkagran. 

 

6. Det settes av kr 500 000 til supplering av midler til trafikksikkerhetstiltak. Midlene benyttes til tiltak i 

ny revidert trafikksikkerhetsplan fra 2020. 

 

7. Det settes av kr. 5,2 mill som Frøya kommunes andel av anleggskostnaden med gang- og sykkelvei 

Sistranda - Hamarvik. 

 

8. Kommunestyret setter av 2 mill. kr til grendalagsfond. Rådmann får i oppdrag å legge fram en sak der 

det beskrives nærmere hvordan dette gjøres. 

 

9. Øvrige likvide midler brukes til mellomfinansiering av byggelånet og redusert låneopptak til helsehus 

og omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

Medlemskontigent for 2019 i NFKK belastes Havbruksfondet, utgjør kr 225994.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 23.05.19: 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

 

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

 

 

Nytt pkt. 9: 

Kommunestyret setter av 2 mill. kr til grendalagsfond. Rådmann får i oppdrag å legge fram en sak der det 

beskrives nærmere hvordan dette gjøres. 

 

Enstemmig. 

 

 

Nytt pkt. 10: 

Kommunestyret setter av 3 mill. kr til utbedring av kommunale veier, og dvs. til grusing og reasfaltering. 

 

Falt med 9 mot 10 stemmer avgitt av Ap og Sv. 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av AP og Sv: 

 

 

Frøya kommune vedtar følgende som overordnet prinsipp for bruk av midler mottatt fra Havbruksfondet: 

 

Midlene kan kun brukes til ekstraordinære driftstiltak (dvs. formål som har engangskarakter og ikke pådrar 

kommunen varige økte driftskostnader) eller til investeringer.  

 

Midlene på fondet fordeles som følger: 

 

1. Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1 500 000 pr år i planperioden, tilsammen kr 6 000 000.  

Rådmannen får i oppdrag å legge frem en sak, der det beskrives kriterier for tildeling av midler fra fondet.  

 

2. Kommunestyret setter av 10 000 000 kr Infrastruktur for mobil og bredbånd i kommunen. Rådmann får i 

oppdrag, i samarbeid med fylket å lage en sak som beskriver en plan for hvordan dette kan gjennomføres.  

 

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.  

 

4. Kommunestyret oppretter et bufferfond for «tap av» skatteinngang, 10 000 000 kr. Bufferfondet er en del av 

disposisjonsfondet. Bruken fra fondet foreslås av rådmann og vedtas av formannskapet. 

 

 

5. Det settes av 1 000 000 kr til gjennomføring av tiltakene i plana for bekjempelse av sitkagran. 

 

 

6. Det settes av kr 500 000 til supplering av midler til trafikksikkerhetstiltak. Midlene benyttes til tiltak i ny 

revidert trafikksikkerhetsplan fra 2020. 

 

7. Det settes av kr. 5,2 mill som Frøya kommunes andel av anleggskostnaden med gang- og sykkelvei Sistranda 

- Hamarvik. 

 

8. Øvrige likvide midler brukes til mellomfinansiering av byggelånet og redusert låneopptak til helsehus og 

omsorgsboliger i prosjektet «Morgendagens omsorg». 

 

Medlemskontigent for 2019 i NFKK belastes Havbruksfondet, utgjør kr 225994.  

 

Enstemmig. 

 

 

 





























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: PLAN 5014201905  

Arkivsaksnr.: 19/1369    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

OMRÅDEPLAN SISTRANDA SENTRUM  

 

Forslag til vedtak: 

Rådmann gis i oppdrag å fortsette arbeidet med en områdeplan for Sistranda sentrum, med 

utgangspunkt i modell 3 i de nevnte alternativene angitt i saksframlegg. Endelig 

finansieringsplan skal legges frem for formannskapet i forbindelse med budsjettprosessen 

høsten 2019. 

 

Vedlegg 

Ingen 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

- Saksfremlegg 17/2657: Sentrumsplan Sistranda 

- Forespørsel om bistand til prosess angående Sistranda sentrum 01.11.2016 

- Havbyen Sistranda – strategiske innspill 01.03.2017 

- Kloke landskap – analyse av Sistrandaområdet i forbindelse med KDP 

- Sistranda – tettstedsanalyse 2007 

- Div. dokumenter fra Hemne kommune i tilknytning til Områdeplan Kyrksæterøra 

 

Saksopplysninger: 

Det har lenge vært et ønske, både administrativt og politisk at det skapes en plan for Sistranda 

sentrum, men ingen av de tidligere forslagene har kommet lenger enn til et tidlig 

forslagsstadium. Siste forsøk, i 2017, ble utsatt frem til den nye kommunedelplanen var 

revidert. Denne ble vedtatt høsten 2018, og administrasjonen ble bedt om å igangsette arbeid 

med en områdeplan. 

Det har blitt holdt innledende møter, og en arbeidsgruppe er blitt satt sammen. Planområdet 

har blitt definert, og det er blitt innhentet noe informasjon for konsulenttjenester og samarbeid 

med utdanningsinstitusjoner. 

Planområde 

Planen er foreslått å innramme området mellom Siveien i nord, og Internatbakkan i sør. Dette 

området inneholder det som kan klassifiseres som «sentrumskjernen», og er videre segmentert 

i tre fokusområder: Kjerne-, Fortetnings- og Videreføringsområde. 



Planinnhold 

Det planlagte innholdet er fordelt på de følgende punkter: 

- Grøntområder 

- Landskapsbilde 

- Bygningsestetikk 

- Trafikkforhold 

- Teknisk infrastruktur 

- Universell utforming 

- Kulturminner 

 

Planprosess og tidshorisont 

Det finnes tre muligheter for videre arbeid med planen, beskrevet under: 

Modell 1: Profesjonell aktør. 

Det hyres inn et konsulentfirma, som så gjør den fysiske planleggingen i samarbeid med 

kommunen. Tidsrammen er da satt til 1 ½ år, og progresjon vil i høy grad styres av 

konsulentfirmaet. Det vil være begrenset hvor mye ny informasjon om Sistranda som kan 

innhentes i løpet av denne tidsperioden. 

 

Modell 2: Profesjonell aktør med masteroppgave. 

Det er opprettet kontakt med NTNU sitt masterstudium for Fysisk Planlegging, og det er stor 

interesse for å kunne få til et samarbeid her. I tillegg til at planarbeidet vil ta lenger tid, så vil 

det påløpe seg noen ekstra kostnader for å dekke ulike utgifter knyttet mot studentens 

feltarbeid. Det er ikke satt noen begrensing for hvor mange studenter eller oppgaver det kan 

være, men dette vil bli avtalt nærmere med NTNU hvis aktuelt. 

 

Masterstudentene velger oppgave i løpet av høsten, så om en eller flere studenter ønsker 

oppgaven blir ikke kjent før tidligst september 2019. Selve arbeidet skjer våren 2020, med 

innlevering av oppgaven i slutten av mai eller første halvdel av juni. 

 

I motsetning til et rent konsulentoppdrag, så antas det at planarbeidet vil vare i ca. 2 til 2 ½ år 

grunnet involveringen av ett universitet og deres tidsplan. Denne ekstra tiden kan benyttes til 

å innhente mer informasjon om Sistranda. 

 

Modell 3: Intern prosess med masteroppgave. 

I kombinasjon med at en eller flere masteroppgaver gjennomføres, så vil selve planarbeidet bli 

gjennomført internt i kommunen. Per dags dato kreves det kursing for at dette alternativet 

ikke skal påvirke leveransen av tjenester til kommunens kunder. 

 

Det anses at denne løsningen kanskje vil være den billigste, men kanskje på bekostning av noe 

kvalitet og ikke minst ift tid. 

 

Det er ikke lagt ned bygge- og delingsforbud innenfor planområdet. Søknader om ulike tiltak 

innenfor planområdet vil derfor pågå parallelt med områdereguleringen. Skulle det være 



ønskelig eller nødvendig, så kan det legges ned et midlertidig bygge- og delingsforbud etter 

PBL kapittel 13. Dette kan være aktuelt senere i planarbeidet. 

Økonomi 

Finansiering av planen må skje gjennom kommunens driftsbudsjett, ettersom planer ikke anses 

som et investeringsprosjekt. Per dags dato finnes det ikke midler for å dekke et slikt 

planarbeid, og det bør derfor overføres øremerkede midler til driften dersom planarbeidet skal 

gjennomføres. 

Ved engasjering av en profesjonell aktør for fysisk planlegging, så er det anslått at kostnad 

kan ligge rundt 450 000 kr for engasjementet. 

For en masteroppgave, så må det påregnes at vi dekker kost og losji samt transport for 

student eller studentgruppe. For lignende samarbeid med hhv. Statens Vegvesen og 

Trondheim kommune, så har hver student blitt tildelt et beløp på rundt 10 000 -15 000 kr per 

student. Det er usikkert hvor mange studenter det kan bli, og derfor er det estimerte beløpet 

satt høyt nok til at det kan dekke et større antall. 

For de tre mulighetene for planarbeidet blir kostnadene estimert til å ligge på følgende: 

Modell 1: Profesjonell aktør 

Konsulent: 400 000 – 500 000 kr 

Administrative utgifter: +/- 100 000 kr 

Totalt: +/- 600 000 kr 

 

Modell 2: Profesjonell aktør m. masteroppgave 

Konsulent: 400 000 – 500 000 kr 

Masteroppgave: +/- 100 000 kr 

Administrative utgifter: +/- 100 000 kr 

Totalt: +/- 700 000 kr 

 

Modell 3: Intern prosess m. masteroppgave. 

Masteroppgave: +/- 100 000 kr 

Administrative utgifter: +/- 100 000 kr 

Totalt: +/- 200 000 kr 

 

Prisene er kun estimater, og kan være gjenstand for mindre endringer. Endelig finansiering av 

arbeidet vil vi komme tilbake til senere. 

Vurdering: 

For å sikre en jevn og kontrollert utbygging av Sistranda, så anser rådmann at en områdeplan 

vil kunne bidra som et administrativt og politisk verktøy. En områdeplan kan inneholde 

retningslinjer som er føringsgivende for nye prosjekter, og sikre en fornuftig utvikling på 

Sistranda. 

Planen vil også kunne skape et oversiktlig langtidsperspektiv, som kan stimulere til økt 

tilflytting og bedre vilkår for lokalt næringsliv, uten å legge for store begrensninger for 

utbyggere og kjøpere. 



Rådmannen anbefaler at administrasjonen gis i oppdrag å fortsette arbeidet med en 

områdeplan for Sistranda Sentrum, med utgangspunkt i ett av de nevnte alternativene angitt i 

saksframlegg. Endelig finansieringsplan tas i forbindelse med høstens budsjettprosess. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: C01  

Arkivsaksnr.: 20/1768    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BARN OG UNGE MED SÆRSKILT BEHOV INNEN OPPVEKST OG HELSE I 

FRØYA KOMMUNE 

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune oppretter et fond på 6 500 000 kr som øremerkes barn og unge med 

særskilt behov. Finanseringen av dette fondet fremmes i egen sak forbindelse med 

disponering av havbruksfondet. 

 

2. Merkostnader for inneværende år på kr 2 600 000 dekkes av fondet. Dette betyr at kr 

3 900 000 er disponiblet i 2021. 

 

3. Merinntekter, som følge av økte refusjoner utover budsjett settes inn i fondet. 

 

4. Kommunedirektøren administrerer ordningen etter søknad fra virksomhetene og 

rapporterer status og bruk til hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 

5. Midler som blir frigjort ved opphør av tjeneste eller ved at et behov endres tilbakeføres 

fond for barn og unge med særskilt behov.   

 

6. Kommunedirektøren utarbeider rutiner for bruk av fondet som godkjennes 

hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Gjennom et budsjettår kan det oppstå uforutsette utgifter som tjenestene ikke greier dekke 

innenfor tildelte rammer. Fondet er tenkt som en buffer inn mot barn og unge i barnehage og 

skole, og for barn og unge som får sitt omsorgstilbud fra pleie og omsorg, bo, aktivitet og 

miljøtjenesten eller oppfølgingstjenesten innen rus/psykisk helse.  

 

 

I dag erfarer vi at barn og unge som får f.eks har/får en sykdom, skade, funksjonsnedsettelse 

og forverring i sykdomsbilde av fysisk og psykisk karakter, og som vil vare over en periode, 

utløser behov for tettere bemanning enn hva tildelt tjeneste og vedtatt ramme kan dekke. 

Innenfor oppvekst kan det være barn som i perioder har behov som krever ekstra bemanning, 



og har særskilte behov som ikke kan dekkes innenfor rammen av det ordinære 

opplæringstilbudet. 

 

Dvs at her vil det i en gitt periode av et budsjettår bli et overforbruk på lønnskostnader. Hvis 

tjenesten skal ivareta barn og unge sitt behov og yte forsvarlige tjenester med kvalitet er det 

viktig å kunne justere bemanningen i tråd med behovet. Virksomhetene prøver å løse nye 

behov innenfor de rammer de har, men i enkelte tilfeller er ikke det tilstrekkelig. Ofte gjelder 

dette saker der det oppstår et akutt behov, og tjenesten må innvilges snarlig før det foreligger 

en politiske beslutningen. 

 

Behovet for et slikt fond oppstår innenfor flere virksomhetsområder, og er tenkt både for 

rammeområdet oppvekst og helse. En god hovedregel i Frøya kommune er, å fremme saker til 

politisk behandling med ønske om økt bemanning når behov er kartlagt. Denne rutinen skal 

administrasjonen opprettholde. 

 

Fondet er tenkt til behov som en ikke kan forutse frem i tid. Dette kan gjelde barn som blir 

født, tilflytting av personer eller ved nye hjelpebehov. Det er derfor tilrådelig å ha et fond som 

kan supplere virksomhetenes budsjetter når slike behov oppstår. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren foreslår at det opprettes et fond for tjenester til nye og uforutsette behov 

som oppstår gjennom året. En forutsetning for tildeling av fondet er at det er foretatt en 

vurdering av mulige omprioriteringer innenfor rammeområdet før det tilføres midler fra 

fondet. Det skal også, som tidligere, legges frem egne politiske saker på ressurskrevende 

brukere som overstiger innslagspunktet som pt. er 1 361 000 kr.  

 

Kommunedirektøren foreslår at finanseringen av dette fondet gjøres gjennom havbruksfondet. 

Det foreslås at hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur oppdateres om bruk 

og status i fondet fortløpende. Det foreslås videre at økte inntekter til Frøya kommune som 

følge av økte refusjoner fra staten utover budsjetterte inntekter på området, settes inn i 

fondet, slik at også fondet får tilført midler. Det foreslås også at ved avslutning av en tjeneste 

eller ved redusert behov overføres midler tilbake til dette fondet.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Per november 2020 er ekstra, ikke budsjetterte kostnader, på kr. 2 600 000 for denne type 

brukere.  

 

Kommunedirektøren foreslår at merkostnadene i 2020 på kr 2 600 000 og fondet pr  

kr 3 900 000 dekkes over havbruksfondet i egen sak. Totalt kr 6 500 000.- 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 200  

Arkivsaksnr.: 20/2649    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

VEDTAK AV FORSKRIFTSSKJEMA 1A OG 1 B FOR 2020  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar følgende forskriftsskjema 1A og 1B for 2020 

 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - Skjema 1A    

  Opprinnelig 

budsjett 2020 

Budsjett 

justert i 2020 

Justert 

budsjett 2020 

1 Rammetilskudd 82 174 000 4 842 081 87 016 081 

2 Inntekts- og formueskatt 249 101 000  249 101 000 

3 Eiendomsskatt 8 000 000  8 000 000 

4 Andre generelle driftsinntekter 710 000  710 000 

5 Sum generelle driftsinntekter 339 985 000 4 842 081 344 827 081 

6 Sum bevilgninger drift, netto 331 690 299 14 872 050 346 562 349 

7 Avskrivninger 18 572 100  18 572 100 

8 Sum netto driftsutgifter 350 262 399 14 872 050 365 134 449 

9 Brutto driftsresultat -10 277 399 -10 029 969 -20 307 368 

10 Renteinntekter 7 029 889  7 029 889 

11 Utbytter 5 000 000  5 000 000 

12 Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler 10 000 000  10 000 000 

13 Renteutgifter 19 012 391  19 012 391 

14 Avdrag på lån 27 500 000  27 500 000 

15 Netto finansutgifter -24 482 502  -24 482 502 

16 Motpost avskrivninger 26 575 100  26 575 100 

17 Netto driftsresultat 8 184 801  18 214 770 

 Disp. eller dekning av netto driftsresultat    

18 Overføring til investering 0   

19 Netto avs. til eller bruk av bundne 
driftsfond 

190 757  190 757 

20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond 7 994 044 26 655 762 34 649 806 

21 Dekning av tidligere års merforbruk   16 625 793 

22 Sum disp. eller dekning av netto 
driftsresultat 

8 184 801  18 214 770 

23 Fremført til inndekn. i senere år 
(merforbruk) 

0   

 



 

 

 BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT - Skjema 1B    

  Opprinnelig 
budsjett 

2020 

Budsjett 
justert i 

2020 

Justert 
budsjett 

2020 

 10 Fellestjenester 39 752 390 9 789 212 49 541 602 

 20 Oppvekst 110 945 963 1 662 418 112 608 381 

 30 Helse og mestring 145 411 394 1 209 792 146 621 186 

 40 Kultur 8 493 356 3 425 8 496 781 

 50 Teknisk 27 016 439 1 392 728 28 409 167 

 90 Finansposter -120 000 0 -120 000 

     

 Sum bevilgninger drift, netto 331 499 542 14 057 575 345 557 117 

     

 Herav:    

 Avskrivninger    

 Netto renteutgifter og inntekter    

 Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

190 757  190 757 

 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 814 475 814 475 

     

 Korrigert sum bevilgninger drift, netto 331 690 299 14 872 050 346 562 349 

 

 

 

Vedlegg: 

1. SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR 1 - DRIFT - SOM FØLGE AV 

KORONA-EPIDEMIEN 2020 

2. SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR 2 - DRIFT - SOM FØLGE AV 

KORONA-EPIDEMIEN 2020 

3. SAKSPROTOKOLL - INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2019 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunens revisor har gjort kommunedirektøren oppmerksom på at forskriftsskjema 1A og 

1B i forbindelse med vedtaket av budsjettet for 2020 har et feil oppsett. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har rettet opp skjemaene som kommunerevisoren ønsket skulle vedtas 

på nytt. Det er også med vedtatte budsjettendringer i løpet av året, som følge av Korona-

epidemien og premieavviket.  

 

Økonomiske konsekvenser:  

 



Dette vedtaket har ingen økonomiske konsekvenser, kun vedtak av opprinnelig og justerte 

budsjett gjennom året. Oppsettet i skjema 1A og 1B er fastsatt i «Forskrift om økonomiplan, 

årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.» § 5-4. 

 

 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 18.06.2020 

Sak: 37/20  Arkivsak: 20/1050 

 

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR 1 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-

EPIDEMIEN 2020  

 

Vedtak: 

I forbindelse med Korona-epidemien foretar kommunestyret følgende budsjettjusteringer: 

 

Ansvar Art Tekst Oppr. Budsjett Justert budsjett Differanse 

Fellestjenester 11216 Diverse utgifter         128 250  345 075                  -216 825  

Oppvekst 11216 Diverse utgifter                  -    974 000                  -974 000  

Helse og mestring 11216 Diverse utgifter                  -    443 647                  -443 647  

Kultur og idrett 11216 Diverse utgifter                  -    3 425                     -3 425  

Teknisk 11216 Diverse utgifter                  -    153 963                  -153 963  

            

Inntekter 18000 Rammeoverføringer  -145 917 000  -147 708 860                1 791 860  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.10.2020 

Sak: 90/20  Arkivsak: 20/2240 

 

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETTJUSTERING NR 2 - DRIFT - SOM FØLGE AV KORONA-

EPIDEMIEN 2020  

 

Vedtak: 

 I forbindelse med Korona-epidemien foretar kommunestyret følgende budsjettjusteringer: 

 

Ansvar   Art Tekst Oppr. 

Budsjett 

Justert 

budsjett 

Differanse 

1100 Fellestjenester 11216 Diverse utgifter 345 075  901 968      -556 893  

                          -    

2000 Oppvekst 11216 Diverse utgifter 974 000  1 462 418      -488 418  

              

3000 Helse 11216 Diverse utgifter 443 647  1 209 792      -766 145  

                          -    

5110 Teknisk  11216 Diverse utgifter 153 963  1 392 728    -1 238 765  

              

8000 (inntekter)  18000 Rammeoverføring

er 

-147 708 860  -150 759 081     3 050 221  

              

              

         -145 792 175   -145 792 175  0 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.10.2020 

Sak: 89/20  Arkivsak: 20/2215 

 

SAKSPROTOKOLL - INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2019  

 

Vedtak: 

Premieavvik fra 2019 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 

endringer: 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 8.593.021 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 438.244 

D 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 175.289 

D 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 8.940 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 9.215.494 

 

 Saldo på disponibelt disposisjonsfond er 53 546 384 kr pr 01.10.20 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 20/2650    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING NR 3 - INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret vedtar følgende forskriftsskjema 2A og 2B for 2020 

 Bevilgningsoversikt - investeringer 
skjema 2A 

   

  Oppr.Budsjett 
2020 

Budsjett 
justering 

Reg. budsjett 
2020 

     

1 Investeringer i varige driftsmidler 103 690 000 161 612 824 265 302 824 

2 Tilskudd til andres investeringer 0 0 0 

3 Investeringer i aksjer og andeler i 
selskaper 

0 1 135 113 1 135 113 

4 Utlån av egne midler 0 0 0 

5 Avdrag på lån 0 0 0 

6 Sum investeringsutgifter 103 690 000 162 747 937 266 437 937 

7 Kompensasjon for merverdiavgift 12 070 000 32 911 708 44 981 708 

8 Tilskudd fra andre 0 7 300 000 7 300 000 

9 Salg av varige driftsmidler 0 12 235 960 12 235 960 

10 Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 0 

11 Utdeling fra selskaper 0 0 0 

12 Mottatte avdrag på utlån av egne 
midler 

0 0 0 

13 Bruk av lån 91 620 000 99 384 269 191 004 269 

14 Sum investeringsinntekter 103 690 000 151 831 937 255 521 937 

15 Videreutlån 30 000 000 15 000 000 45 000 000 

16 Bruk av lån til videreutlån 30 000 000 15 000 000 45 000 000 

17 Avdrag på lån til videreutlån 0 8 000 000 8 000 000 

18 Mottatte avdrag på videreutlån 0 15 000 000 15 000 000 

19 Netto utgifter videreutlån 0 -7 000 000 -7 000 000 

20 Overføring fra drift 0 10 916 000 10 916 000 

21 Netto avs. til eller bruk av bundne 
inv.fond 

0 7 000 000 7 000 000 

22 Netto avs. til eller bruk av ubundet 0 0 0 



inv.fond 

23 Dekning av tidligere års udekket beløp 0 0 0 

24 Sum overføring fra drift og netto 
avsetn. 

0 -3 916 000 -3 916 000 

25 Fremført til inndekn. i senere 
år(udekket bel) 

0 0 0 

 

Bevilgningsoversikt - investeringer skjema 

2B 

Oppr.Budsjett 
2020 

Budsjett 
justering 

Reg. budsjett 
2020 

    

    

Investeringer i varige driftsmidler 62 850 000 162 058 542 224 908 542 

Investeringer i VA området 40 840 000 -445 718 40 394 282 

Egenkapitalinnskudd KLP 0 1 135 113 1 135 113 

TOTAL : 103 690 000 162 747 937 266 437 937 

 

Dette består av følgende prosjekter (inklusive mva, bruk av disposisjonsfond og tilskudd fra 

andre) 

Prosjekt  Justert 
budsjett 

2020 

Planlegges 
overført til 

2021 

    

 FELLESTJENESTER   

111305 STARTLÅN 45 000 000 5 000 000 

    

550008 Digitalisering 0 1 000 000 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 1 000 000 0 

551402 FYSISK UTFORMING OSK 26 494 0 

551407 NY SKOLEPORTAL 182 150 0 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 164 686 002 0 

551553 Velferdsteknologi 376 219 0 

551518 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse - kommuneplanens 
areal 

0 0 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 3 281 849 3 377 005 

551542 Rekrutteringsleiligheter 0 0 

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 0 

905295 Egenkapitalinnskudd KLP   

    

 HELSE OG MESTRING   

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 147 375 0 

551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 101 308 0 

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 50 000 300 000 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 0 156 068 

  
 
 

  

 KULTUR OG IDRETT   



551370 FORPROSJEKT MUSEUM 0 175 000 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 0 146 932 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 66 552 0 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 0 168 423 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 300 000 0 

551568 Gammelskolen Sistranda 310 700 0 

    

 BYGG OG KOMMUNALTEKNIKK   

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 10 170 715 0 

550004 Nesset industriområde 277 608 0 

550005 Gamle legekontorene til BAM 1 200 000 11 671 298 

550006 Oppgradering kommunens møterom 1 490 896 0 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 2 000 000 3 410 175 

550010 Erverv av fiskerihavner 1 730 000 0 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 400 000 200 000 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 9 763 960 0 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 5 000 000 8 763 407 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 0 1 759 104 

551352 Kommunale veier 34 098 0 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 115 316 0 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 0 158 993 

551431 GJETØY BRU 4 458 216  

551432 ASFALT FILLINGSNESET 7 389 262 0 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 300 000 1 204 350 

551435 Parkering Titran kapell 547 500 0 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE 36 875 0 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 0 500 000 

551499 Opparbeide næringsområder 6 302 347 0 

551502 Turistinformasjon 0 400 000 

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 679 211 0 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 524 922 0 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 0 8 838 177 

551531 Boligmodul Perstua 0 184 579 

551539 Bogøy bru - utbedring 2 294 666 0 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 2 150 897 850 

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 0 3 500 000 

551544 Sklie 0 100 000 

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 450 000 5 628 596 

551562 Digitalisering av planarkiv 0 150 000 

551563 Anleggsutstyr 2 907 128 0 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 200 000 4 050 000 

551573 Sistranda skole - oppgradering parkeringsplass 124 000 0 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 120 000 1 104 849 

    



 VANN OG AVLØP   

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 13 000 000 4 326 750 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 300 000 21 183 920 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 1 119 954 0 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 

0 1 491 880 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 400 000 18 354 952 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 1 700 000 14 573 414 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 0 1 731 650 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 500 000 7 725 586 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 0 1 000 000 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 6 338 460 0 

551566 Rørspylehenger 540 000 0 

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost   

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 1 000 000 1 416 022 

556004 Vannforsyning Sandvika 1 007 999 0 

556007 Utvendig rehab.Høydebasseng 300 000 900 000 

556008 Innkjøp vannmålere 200 000 800 000 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 0 800 000 

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 3 947 795 0 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 200 000 1 476 628 

556013 Infrastruktur VA - Holahaugan 1 564 318 0 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 4 000 000 5 879 533 

556015 Oppgradering vannforsyningsledning Urdaheia 375 756 0 

556016 Overvannskanal Sjådalen 500 000 0 

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 0 0 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 0 6 499 546 

557004 Opprydding spred avløp Måsøval 500 000 2 000 000 

557011 VA-planer Hamarvik 2019   

557012 Innkjøp brakkerigg avløpspersonale   

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 2 600 000 400 000 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 300 000 300 000 

    

  316 541 801  

 

 

Vedlegg: 
Detaljert oversikt investeringsprosjekter 2020 

 

Saksopplysninger:   
Kommunens revisor har gjort kommunedirektøren oppmerksom på at forskriftsskjema 2A og 2B i 

forbindelse med vedtaket av budsjettet for 2020 har et feil oppsett. 

 

 

Vurdering: 



Kommunedirektøren har rettet opp skjemaene som kommunerevisoren ønsket skulle vedtas på 

nytt. 

 

Det er i denne sak foretatt en justering mellom nærliggende investeringsprosjekter der det har 

vært nødvendig. 

 

Av vesentlige avvik så kan det nevnes at gang og sykkelveien mellom Hamarvik og Sistranda 

har et merforbruk pr 30.11.20 på ca. 5 millioner kr. Kommunen er i kontakt med 

fylkeskommunen for å finne en løsning på hvordan dette merforbruket skal fordeles. 

Merforbruket er foreslått finansiert i mellomtiden fra midlene som er avsatt til utbygging av 

industriområdet på Uttian.  

 

Et annet avvik er utbedringen av Gjetøy bru på ca. 2,5 millioner kr. Denne saken er ikke 

ferdig, og det vil bli lagt fram en sak om dette når det blir klart. I mellomtiden er merforbruket 

i 2020 finansiert fra ubrukte lånemidler (rest fra avsluttende prosjekter som Bogøy bru og 

tilbakeføring fra investeringsbudsjettet i 2019 m.fl.). 

 

 

 

 

 



          

Prosjekt 
 

Budsjett Budsjettendrin
g 

Budsjett 
inkl. 
endring 

Regnskap Justeres Justert 
budsjett 2020 

Planlegge
s overført 
til 2021 

Kommentar 

          

 
FELLESTJENESTER 

        

111305 STARTLÅN 30 000 
000 

20 000 000 50 000 000 38 391 719 
 

45 000 000 5 000 000 
 

          

550008 Digitalisering 1 000 000 0 1 000 000 0 
 

0 1 000 000 Videreføres til 
2021 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 500 000 500 000 1 000 000 869 660 
 

1 000 000 0 
 

551402 FYSISK UTFORMING OSK 0 26 494 26 494 15 491 
 

26 494 0 
 

551407 NY SKOLEPORTAL 0 182 150 182 150 182 150 
 

182 150 0 Avsluttes 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 27 500 
000 

137 336 002 164 836 
002 

146 264 237 -150 000 164 686 002 0 Til 551553 

551553 Velferdsteknologi 0 226 219 226 219 367 254 150 000 376 219 0 Fra 551430 

551518 Konsekvensutredning og risiko- og 
sårbarhetsanalyse - kommuneplanens 
areal 

0 0 0 -1 195 262 -1 195 
262 

0 0 Til 551431 
(tilbakeført fra 
2020) 

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 0 6 788 854 6 788 854 3 151 849 -130 000 3 281 849 3 377 005 Til 551518, 
551435 

551542 Rekrutteringsleiligheter 0 586 605 586 605 0 -586 605 0 0 Avsluttes - 
overføres 
551431 

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 100 000 0 100 000 77 739 
 

100 000 0 
 

905295 Egenkapitalinnskudd KLP 0 1 135 113 1 135 113 1 135 113 
    

          

 
HELSE OG MESTRING 

        

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 0 54 751 54 751 147 375 92 624 147 375 0 Fra 551496 



551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 0 0 0 101 308 101 308 101 308 0 Fra 551496 

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med 
særskilte behov 

0 350 000 350 000 35 080 
 

50 000 300 000 
 

551496 Bofelleskap 5 boenh. "Frøyablå seng" 0 350 000 350 000 0 -193 932 0 156 068 Til 551466, 
551489           

 
KULTUR OG IDRETT 

        

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 0 175 000 175 000 0 
 

0 175 000 
 

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 0 146 932 146 932 0 
 

0 146 932 
 

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN 
FORT 

0 66 552 66 552 47 716 
 

66 552 0 
 

551517 Opparbeidelse kulturpark-museum 0 268 423 268 423 0 -100 000 0 168 423 Til 551561 

551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 200 000 0 200 000 280 905 100 000 300 000 0 Fra 551517 

551568 Gammelskolen Sistranda 0 310 700 310 700 84 151 
 

310 700 0 
 

          

 
BYGG OG KOMMUNALTEKNIKK 

        

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 0 4 962 663 4 962 663 9 170 715 5 208 
052 

10 170 715 0 Fra 551529 

550004 Nesset industriområde 0 0 0 277 608 277 608 277 608 0 Fra 551499 

550005 Gamle legekontorene til BAM 0 12 871 298 12 871 298 906 748 
 

1 200 000 11 671 
298 

 

550006 Oppgradering kommunens møterom 0 1 000 000 1 000 000 1 490 896 490 896 1 490 896 0 Avsluttes 

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 0 5 410 175 5 410 175 378 972 
 

2 000 000 3 410 175 
 

550010 Erverv av fiskerihavner 0 1 730 000 1 730 000 1 730 000 
 

1 730 000 0 Ferdig 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 0 600 000 600 000 387 862 
 

400 000 200 000 
 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 0 9 763 960 9 763 960 10 829 741 
 

9 763 960 0 Totalprosjektet 
skal dekkes av 
tomtesalg 

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA 
SENTRUM 

0 13 763 407 13 763 407 605 230 
 

5 000 000 8 763 407 
 

551351 Opprusting Frøya kommunehus 0 2 250 000 2 250 000 0 -490 896 0 1 759 104 Til 550006 



551352 Kommunale veier 1 000 000 6 423 360 7 423 360 34 098 -7 389 
262 

34 098 0 Nye midler i 
2021 

551361 Oppgradering uteområdet på 
Sistranda/Hamarvik 

0 115 316 115 316 133 966 
 

115 316 0 Avsluttes 

551428 KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET 0 158 993 158 993 0 
 

0 158 993 
 

551431 GJETØY BRU 0 1 898 125 1 898 125 4 450 547 2 560 
091 

4 458 216 
 

fraa 551539, 
551542, 
551518, 551529 

551432 ASFALT FILLINGSNESET 0 0 0 3 080 777 7 389 
262 

7 389 262 0 Avsluttes - 
regning mottas i 
2020 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 0 1 504 350 1 504 350 141 440 
 

300 000 1 204 350 
 

551435 Parkering Titran kapell 0 417 500 417 500 501 527 130 000 547 500 0 Fra 551521 

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA 
INDUSTRIOMRÅDE 

0 0 0 36 875 36 875 36 875 0 Fra 551499 

551498 Infrastruktur sentrumsområde 500 000 0 500 000 484 
 

0 500 000 
 

551499 Opparbeide næringsområder 4 000 000 2 616 830 6 616 830 1 283 501 -314 483 6 302 347 0 Til 550004, 
551495 

551502 Turistinformasjon 0 400 000 400 000 0 
 

0 400 000 
 

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 0 679 211 679 211 576 320 
 

679 211 0 
 

551528 Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 0 2 524 922 2 524 922 2 286 756 
 

2 524 922 0 
 

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 16 000 
000 

-1 603 771 14 396 229 2 108 101 -5 558 
052 

0 8 838 177 Til 550002, 
551431 

551531 Boligmodul Perstua 0 184 579 184 579 0 
 

0 184 579 
 

551539 Bogøy bru - utbedring 0 2 722 890 2 722 890 2 294 666 -428 224 2 294 666 0 Avsluttes 

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 900 000 0 900 000 2 150 
 

2 150 897 850 
 

551545 Boliger til personer med aktiv 
rusavhengighet 

0 3 500 000 3 500 000 1 306 
 

0 3 500 000 
 

551544 Sklie 0 100 000 100 000 0 
 

0 100 000 
 

551554 Bygningen til kommunenes 
anleggsavdeling på Nabeita 

3 500 000 2 595 049 6 095 049 274 744 -16 453 450 000 5 628 596 Til 551563 



551562 Digitalisering av planarkiv 150 000 0 150 000 0 
 

0 150 000 
 

551563 Anleggsutstyr 2 000 000 890 675 2 890 675 2 907 128 16 453 2 907 128 0 
 

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 0 4 250 000 4 250 000 11 572 
 

200 000 4 050 000 
 

551573 Sistranda skole - oppgradering 
parkeringsplass 

0 124 000 124 000 123 690 
 

124 000 0 
 

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 0 1 224 849 1 224 849 77 744 
 

120 000 1 104 849 
 

          

 
VANN OG AVLØP 

        

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-
NORDSKAGET 

0 20 711 989 20 711 989 10 190 610 -3 385 
239 

13 000 000 4 326 750 Til 556011, 
551376 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 7 000 000 14 483 920 21 483 920 111 535 
 

300 000 21 183 
920 

 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 0 0 0 1 119 954 1 119 
954 

1 119 954 0 Avsluttes. Fra 
551364 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLE
MER 

0 3 491 880 3 491 880 2 826 -2 000 
000 

0 1 491 880 Til 556013, 
556014 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 9 000 000 9 754 952 18 754 952 137 194 
 

400 000 18 354 
952 

 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 22 000 
000 

-5 726 586 16 273 414 1 412 177 
 

1 700 000 14 573 
414 

 

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 0 1 731 650 1 731 650 0 
 

0 1 731 650 Viderefres 

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG 
NORDSKAGET 

0 8 225 586 8 225 586 348 296 
 

500 000 7 725 586 
 

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 000 0 1 000 000 0 
 

0 1 000 000 
 

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 
3 

0 6 338 460 6 338 460 5 057 649 
 

6 338 460 0 
 

551566 Rørspylehenger 540 000 0 540 000 531 239 
 

540 000 0 
 

556001 Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost 

0 -52 463 -52 463 20 365 72 828 
  

Fra 556015 



556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda 
Midtre 

0 2 416 022 2 416 022 220 579 
 

1 000 000 1 416 022 
 

556004 Vannforsyning Sandvika 0 1 007 999 1 007 999 7 813 
 

1 007 999 0 Antas ferdig 
2020 

556007 Utvendig rehab.Høydebasseng 0 1 200 000 1 200 000 82 046 
 

300 000 900 000 
 

556008 Innkjøp vannmålere 500 000 500 000 1 000 000 105 032 
 

200 000 800 000 | 

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 800 000 0 800 000 0 
 

0 800 000 Ann sjekker 

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 0 1 682 510 1 682 510 3 947 795 2 265 
285 

3 947 795 0 Fra 551364 

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 0 1 676 628 1 676 628 34 029 
 

200 000 1 476 628 
 

556013 Infrastruktur VA - Holahaugan 0 0 0 1 564 318 1 564 
318 

1 564 318 0 Ann sjekker 

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 0 7 800 000 7 800 000 236 630 2 079 
533 

4 000 000 5 879 533 Fra 551377, 
556015, 
557001, 507012 

556015 Oppgradering vannforsyningsledning 
Urdaheia 

0 900 000 900 000 375 756 -524 244 375 756 0 Ferdig-
restmidler 
overføres P 
556014 og 
556001 

556016 Overvannskanal Sjådalen 0 500 000 500 000 0 
 

500 000 0 Ferdig ila 
desember 2020 

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, 
samlepost 

0 1 175 842 1 175 842 0 -1 175 
842 

0 0 Overføres P 
556014 

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 0 6 499 546 6 499 546 0 
 

0 6 499 546 Videreføres 

557004 Oppryding spred avløp Måsøval 0 2 500 000 2 500 000 345 752 
 

500 000 2 000 000 
 

557011 VA-planer Hamarvik 2019 0 0 0 31 112 31 112 
  

Fra 557012 

557012 Innkjøp brakkerigg avløpspersonale 0 340 000 340 000 292 295 -47 705 
  

Til 557011 

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 0 3 000 000 3 000 000 0 
 

2 600 000 400 000 
 

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 0 600 000 600 000 10 456 
 

300 000 300 000 Ann sjekker           



    
470 530 
111 

 
0 316 541 801 

  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 20/2653    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ØKONOMISK RAPPORTERING - JANUAR TIL OKTOBER 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret tar den økonomiske rapportering for januar – oktober 2020 til 

orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Den økonomiske oversikten viser totalt et positivt avvik på ca. 93 millioner kr pr 31.10.20 i forhold 

til budsjett. Dette skyldes Havbruksfondets innbetaling på 86,4 millioner kr. Driften unntatt dette 

viser et positivt avvik på 6,5 millioner kr. Hovedsakelig skyldes dette større skatteinngang og 

mindre inntektsutjevning enn det som er budsjettert for perioden.  

 

Økonomisk oversikt pr 31.10.20 

Navn Budsjett Budsjettendring Budsjett 
inkl. endring 

Regnskap Avvik i NOK 

Sum kommunedirektør 22 425 721 8 825 695 31 251 416 31 261 069 -9 650 

Sum Servicekontor 11 548 432 164 000 11 712 432 12 662 432 -950 003 

Sum ramme Fellestjenester 33 974 153 8 989 695 42 963 848 43 923 501 -959 653 

      

Sum Admin oppvekst 20 618 112 1 514 082 22 132 194 22 625 757 -493 563 

      

Dyrøy oppvekstsenter 4 979 358 -137 653 4 841 706 4 554 685 287 021 

Mausund skole/SFO/barnehage 4 208 301 -147 275 4 061 026 3 987 415 73 611 

Nabeita skole 13 333 020 -30 194 13 302 826 13 672 722 -369 896 

Nordskag oppvekstsenter 8 542 128 -281 131 8 260 997 8 332 751 -71 755 

Sistranda skole-barneskole 15 956 809 451 546 16 408 355 16 436 437 -28 082 

Frøya ungdomsskole 14 143 696 -168 120 13 975 576 14 137 214 -161 638 

Sørburøy barne- og ungdomsskole 1 529 937 -83 739 1 446 198 1 498 587 -52 390 

Nesset barnehage 5 695 149 -360 211 5 334 938 5 251 377 83 561 

Musikk- og kulturskole 3 408 246 -134 167 3 274 080 3 087 903 186 176 

Sum skolene og barnehage 71 796 644 -890 944 70 905 702 70 959 091 -53 392 



Sum ramme Oppvekst 92 414 756 623 138 93 037 896 93 584 848 -546 955 

      

Admin Helse og omsorg 541 999 837 656 1 379 655 -947 154 2 326 809 

Sum Familie og helse 25 850 162 79 042 25 929 204 26 288 242 -359 037 

NAV - Sosialtjenesten - Frøya 5 753 698 0 5 753 698 6 952 419 -1 198 721 

Sum PLO 56 670 195 242 664 56 912 859 65 466 981 -8 554 123 

Sum BAM 33 273 274 50 430 33 323 704 32 075 929 1 247 774 

Sum Helse og mestring 122 089 328 1 209 792 123 299 120 129 836 417 -6 537 298 

      

Sum Kultur og idrett 7 035 045 3 425 7 038 470 7 511 531 -473 061 

      

Sum BKT 23 830 766 1 392 728 25 223 494 23 521 086 1 702 407 

Sum VA og kalk. Renter -9 937 048 0 -9 937 048 -8 648 627 -1 288 420 

Virksomhet for forvaltning 5 253 470 430 550 5 684 020 5 254 925 429 095 

Sum Teknisk (inkl. VA) 19 147 188 1 823 278 20 970 466 20 127 384 843 082 

      

Sum av driften uten finans 274 660 470 12 649 328 287 309 800 294 983 681 -7 673 885 

      

Frie inntekter. -268 782 350 -3 868 081 -272 650 431 -380 512 369 107 861 938 

Finans 15 550 048 -10 887 124 4 662 924 11 898 265 -7 235 341 

      

Herav: Havbruksfond     -86 422 485 

      

SUM Frøya kommune pr 31.20.20 eks. 
Havbruksfond 

21 428 168 -2 105 877 19 322 293 -73 630 423 6 530 227 

 

 

Vurdering: 

 

Avviket på ramme fellestjenester skyldes i hovedsak at regningen kommunen sendte 

fylkeskommunen i 2019 for arbeid utført på Dyrøy fergeleie, her er det nå blitt enighet om et 

forlik, som medfører at regningen på ca. 4 millioner ble halvert. Mellomlegget er anført 

ansvaret til kommunedirektøren. I tillegg har rammen (servicesenteret) ekstrakostnader i 

forbindelse med ROP tjenesten på ca. 1,2 millioner kr (utgifter til bolig).  

 

Helse og mestring har et negativt avvik på 6,5 millioner kr. Kommunedirektøren ser at 

sparekravet for 2020 til denne rammen ble svært utfordrende å håndtere, spesielt i forbindelse 

med Korona-epidemien. I tillegg har det kommet til en ressurskrevende bruker som medfører 

større utgifter. jfr. tidligere orienteringer. Kommunedirektøren vil legge frem en sak om 

økonomisk dekning av akkurat dette i desember, sak «ressurskrevende brukere innen 

oppvekst og helse i Frøya kommune».  

 

Finans har et negativt avvik på 7,2 millioner kr, noe som skyldes mindre avkastning på 

kommunens portefølje, mindre utbytte og større avdragsutgifter enn budsjettert. Både at 

avkastingen på kommunens portefølje og at utbytte er mindre, skyldes Korona-epidemien. 

Avdragene vil bli større enn budsjettert i 2020 pga. store låneopptak som er gjennomført i 

2019 og 2020.  



 

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at dette er et øyeblikksbilde av økonomisk status pr 

dato. Det er flere usikkerhetsfaktorer som ikke er tatt med i rapporteringen. Her kan nevnes 

bl.a refusjoner på sykefravær, egenbetaling opphold sykehjem som innbetales etterskuddsvis. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: D23 &40  

Arkivsaksnr.: 20/2687    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet – Styringsgruppe «Nytt badeanlegg» 

 

PROSJEKTGRUPPE BADEANLEGG - VEIVALG  

 

Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen (formannskapet) ber om at: 

1. Arbeidsgruppen jobber videre med et badeanlegg som også skal være et 

opplevelsessenter, slik at anlegget kan registreres i merverdiavgiftsregisteret 

2.  Arbeidsgruppen jobber videre med planene om innbyggermedvirkning 

3. Arbeidsgruppen jobber videre med å stifte et AS (Frøya badeanlegg AS) 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Organisering av et nytt badeanlegg på Frøya 
Merverdiavgiften skal i utgangspunktet være nøytral i forhold til organisasjonsform. Det er arten av 

tjenesten som er avgjørende for merverdiavgiftsplikten. Dette innebærer at et badeanlegg kan 

organiseres som en kommunal enhet, et kommunalt foretak, eller et aksjeselskap. Det er anleggets 

innhold som badeanlegg som er avgjørende for avgiftsplikten.  

Når det gjelder en svømmehall er derimot organisasjonsformen sentral. Ettersom svømmehaller 

ikke anses som merverdiavgiftspliktig må eventuell merverdiavgift avløftes gjennom kommunens 

kompensasjonsordning eller kompensasjonsordningen for oppføring av idrettsanlegg.  

Det er driveren av anleggene som er avgjørende for både merverdiavgiftsplikten og 

kompensasjonsretten. Det kan derfor være mulig å tenke seg at et aksjeselskap eier anlegget og 

leier det helt eller delvis til kommunens drift. Utleier vil i en slik utleiemodell oppnå minst like stor 

fradragsrett for merverdiavgiften som driveren. 

Frøya kommune vil heller ikke kunne kreve kompensasjon for merverdiavgift i de tilfeller 

kommunen driver økonomisk aktivitet, og kan være i konkurranse med aktører som ikke er i 

posisjon til å kunne avløfte merverdiavgiften. Denne begrensningen innebærer en risiko for at 

kompensasjon avskjæres selv om det er Frøya kommune bygger en svømmehall. Frøya kommune vil 

da komme i konkurranse med alle svømmehaller og svømmeanlegg som er organisert i 

selskapsform eller som en stiftelse. Badeanlegg som er organisert som selskap eller stiftelse er ikke i 

posisjon til å kreve merverdiavgiften refundert via kompensasjonsordningen. 

Kommunen vil for all annen aktivitet enn utleie av svømmehallen og publikumssvømming kunne 

kreve forholdsmessig kompensasjon for merverdiavgiften. Slik aktivitet kan være kommunens bruk 



av svømmehallen til skolesvømming og annen bruk i kommunal regi. Merverdiavgiften pådratt i 

forbindelse med oppføring og drift av en svømmehall som har inntekter utover det symbolske vil 

dermed aldri kunne avløftes fullt ut. 

Valget  
Kommunen står ovenfor et valg om hva et nytt badeanlegg skal inneholde. Konsekvensene av valget 

avgjør hvordan kommunen skal behandle merverdiavgiften i prosjektet.  

Et svømmebasseng 
Hvis kommunen skal erstatte eksisterende anlegg, svømmebasseng og terapibad med tilliggende 

fasiliteter, så vil kommunen IKKE ha fradragsrett ved oppføringen av et slikt anlegg hvis kommunen 

skal ta betaling for bruk av anlegget, da inngangsbilletter til svømmebasseng ikke er avgiftspliktig. Vi 

vil da heller ikke ha noen fradragsrett.  

Hvis kommunen gir fri adgang til anlegget, vil svømmebassenget komme inn under 

kompensasjonsordningen, og vi vil ha fradragsrett til svømmebasseng og garderober da dette vil 

omhandle lovpålagte oppgaver som svømmeundervisning og gi generell bedre folkehelse til 

innbyggerne. Merverdiavgifts problematikken i forbindelse med oppføring av terapibad og andre 

velværetiltak i anlegget, er litt uavklart, og må avklares med revisor og skatteetaten. Siden dette i 

denne forbindelse ikke er direkte tilknyttet lovpålagte oppgaver, kan det tyde på at kommunen ikke 

har fradragsrett under kompensasjonsordningen for akkurat disse tingene.   

Et slik anlegg vil sannsynligvis bli en billigere investering enn ett opplevelsessenter.  

Et badeanlegg som opplevelsessenter 
Hvis kommunen bygger et badeanlegg som også oppfyller kravet at det er et «opplevelsessenter», 

som f.eks. på Oppdal, kan det selges billetter til adgang i anlegget med merverdiavgift, fordi det er 

et opplevelsessenter og ikke bare et svømmebasseng. Som en følge av dette kan kommunen da 

også få fradragsrett ved investeringen dvs. oppføringskostnaden av hele anlegget. (Et 

opplevelsessenter kan knyttes til det pågående utredningsarbeidet «Naturinformasjonssenter») 

En slikt anlegg vil sannsynligvis blir en dyrere investering enn ett svømmebasseng / terapibad.  

Kommunalt AS – Frøya badeanlegg AS 
Arbeidsgruppen foreslår at kommunen stifter et AS – Frøya badeanlegg AS (el.l.). Kommunen lyser 

ut en konkurranse, der en av forutsetningene er at innholdet i anlegget oppfyller kravet for 

«opplevelsessenter». Det forutsettes videre at dette kvalifiserer til at selskapet kan registrere seg i 

merverdiavgifts registeret, og kan kreve fradragsrett ved oppføring.  

Finansieringen av utbyggingen vil AS’et stå for selv, med garantier og eventuelle tilskudd fra 

kommunen. Arbeidsgruppen forslår en liknende ordning som det kommunen gjorde for Frøya 

Storhall AS. Der foretok selskapet all låneopptak med kommunale garantier. Her opplyses det om at 

fylkesmannen må godkjenne slike garantier.  

I en slik ordning må kommunen ta stilling til egenkapitalen i et slikt selskap, og eller driftstilskudd til 

selskapet.  

Arbeidsgruppen anser at det på et senere tidspunkt vil bli naturlig å se på en driftsavtale med 

selskapet, som vil kjøpe bl.a. arbeidskraft og renhold for å vedlikeholde og drifte bygget av 

kommunen.  



Spillemidler 
Så lenge kommunen er eier av et selskap så vil vi være kvalifisert til å søke spillemidler. Kommunen 

må være forberedt på å forskuttere eventuelt tilskudd, da det er stort etterslep på dette pt. i slutten 

av 2020.  

Plassering av badeanlegget 
Arbeidsgruppen anbefaler at det spesifiseres i en utlysning at et badeanlegg må ligge på Sistranda, 

da vi regner med at det er mest potensiale for bruk av anlegget med å gjøre det. Her er kommunens 

største skoler, videregående skole, kommunesentrum og kommunes andre idrettsarenaer. Det 

anbefales derfor at tilbyder plasserer anlegget mellom Siholmen og Rabben. Plassering kan være på 

tilbyders tomt, eller kommunens eiendom. Hvis anlegget foreslås anlagt på 3.parts grunn, bør det 

beskrives i tilbudet hvordan erverv av grunnen er planlagt gjennomført, og hvilke opsjoner som 

ligger til grunn for å bruke eiendommen. Hvordan eiendommen er regulert, og hvordan prosessen 

fram til godkjent reguleringsplan bør også være beskrevet. 

Involvering av innbyggerne 
Involvering av tjenester og innbyggere – badeland 

Ved planlegging av renovering av dagens svømmehall, var det viktig å involvere ansatte og tjenester 

som er brukere av svømmehallen. Skoler, barnehager og Bo,-aktiviet og miljøtjenesten har fått 

uttalt seg og kom med tilbakemeldinger om garderober, universell utforming, plassering av 

basseng, adgang/tilgang, toalett/dusjforhold, handicap toalett, rullestolbrukere, temperatur, 

badstue, akustikk og lagerplass.  

De ønsker som har kommet vil bli tatt med i den videre planlegging av et badeanlegg.  

Innbyggere har ikke blitt hørt pr dags dato. Arbeidsgruppa ønsker å invitere alle innbyggere til en 

«ideshop» hvor vi stiller følgende spørsmål: Hva ønsker innbyggerne i et badeanlegg».  

Arbeidsgruppa ønsker å invitere innbyggere til et langbord med papirduker hvor de kan skrive ned 

hva de mener er viktig at arbeidsgruppa tar med seg videre i prosessen. En brukerundersøkelse som 

kan vare over en uke.  

Frøya kommune vil også invitere innbyggerne til å komme med innspill via vår hjemmeside 

og sosiale medier innen et visst tidsrom 

 
Vurdering 
 
Kommunedirektørens innstilling til styringsgruppen (formannskapet) er at: 

1. Arbeidsgruppen jobber videre med et badeanlegg som også er et opplevelsessenter, 
og kan registreres i merverdiavgifts registeret 

2.  Arbeidsgruppen jobber videre med planene om å involvere innbyggerne 
3. Arbeidsgruppen jobber videre med å stifte et AS (Frøya badeanlegg AS) 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U00  

Arkivsaksnr.: 20/2586    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REGLEMENT FORHANDLINGSUTVALG NÆRING  

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i 

punkt 1-8 i saksframlegget. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Administrasjonen er utfordret på å komme med forslag til retningslinjer for arbeidet i 

forhandlingsutvalget. Forslaget baserer seg på de utfordringer forhandlingsutvalget har støtt 

på i prosess og uklarheter i hvordan utvalget kan agere i møte med næringsaktører.  

 

Saken har vært oppe til politisk behandling og foreslått utsatt. I formanskapets behandling av 

saken fremkom forslag til endringer av reglementet. De er hensyntatt i nytt forslag. 

I nytt forslag er det fortydliget hvilke sakes som skal opp til politisk behandling og ikke.  

 

Økonomireglementet skal legges til grunn for arbeidet i forhandlingsutvalget. Dette reguleres i 

punkt 4 i reglementet. Reglementet skiller mellom saker som allerede har gjennomgått politisk 

behandling og de som ikke har vært gjenstand for det. Som eksempel på sak etter punkt 4a: 

Kommunen har vedtatt sak om etablering av nytt høydebasseng. I budsjettet ligger bl a erverv 

av grunn. Om prosjektet holder seg innen for gitte økonomiske rammer/ budsjett, er det ikke 

behov for at saken skal opp til ny politisk behandling. 

 



REGLEMENT FOR FORHANDLINGSUTVALGET I FRØYA KOMMUNE 

Vedtatt av kommunestyret 10.12.2020 

 

1. OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING 

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren 

utpeker to medlemmer som fungerer som sekretariat. 

2. ANSVARS- OG MYNDIGHETSOMRÅDE  

Forhandlingsutvalget er et arbeidsutvalg for formannskapet på følgende områder:  

a. Forhandlinger om erverv, salg, leie, eller feste av grunn - Utvalget har mandat til å 

forhandle fram avtale om salg av eiendom eller rettigheter knytta til eiendom og 

om erverv av grunn 

b. Kommunens representant i dialog og forhandlinger med næringsaktører  

3. ARBEIDSMÅTE 

Forhandlingsutvalgets oppgave er å være kommunens kontaktpunkt opp mot nærings-

aktører som ønsker dialog med kommunen i saker som faller inn under punkt 2. 

Utvalget skal være kontaktpunkt opp mot formannskapet, og holde formannskapet 

løpende orientert om saker utvalget jobber med. Rammen for forhandlingene med 

næringsaktøren(e) settes av formannskapet. 

4. ØKONOMIREGLEMENTET LEGGES TIL GRUNN  

Etter behandling i forhandlingsutvalget, forutsetter utvalget at økonomireglementet 

legges til grunn når erverv av eiendom skal gjennomføres. Dette vil si: 

a. Hvis ervervet gjøres gjennom et investeringsprosjekt, og prosjektet allerede 

har nok midler, vil ervervet bli gjennomført uten ytterligere politisk behandling 

b. Hvis ervervet krever ytterligere midler, og disse foreslås som en 

omdisponering mellom eksisterende prosjekter, har formannskapet fullmakt til 

å gjøre dette i tråd med økonomireglementet. 

c. Hvis ervervet krever et høyere låneopptak og opprettelse av et nytt 

investeringsprosjekt, eller det foreslås bruk av disposisjonsfond eller overføring 

fra drift så må kommunestyret vedta dette. 

 

For b. og c.: Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk 

godkjenning. Avtalene godkjennes av kommunestyret. 

 

5. MANDAT 

Utvalget trer i funksjon etter vedtatt mandat fra Formannskapet eller andre, jfr. punkt 

2. Formannskapet skal informeres fortløpende om utvikling i enkeltsaker. 

Formannskapet skal, basert på situasjonsrapport, vedta detaljert mandat til 

forhandlingsutvalget for videre prosess og forhandlinger. 

6. SAKSBEHANDLINGEN  

Kommunelovens saksbehandlingsregler gjelder så langt de passer.  

Forhandlingsutvalget kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende 

interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært 

unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova). 

Kommunedirektøren er saksbehandler og sekretariat for forhandlingsutvalget. 



7. ENDRING AV REGLEMENT 

Endringer i reglementet for Forhandlingsutvalget må godkjennes av kommunestyret. 

8. IKRAFTTREDELSE  

Retningslinjene gjelder fra vedtaksdato. 

 

Kommunelovens § 5-7 Utvalg  

Kommunestyret og fylkestinget kan selv opprette utvalg for kommunale og fylkes-kommunale 

formål og for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten. Kommunestyret 

kan selv også opprette utvalg med ansvar for en geografisk del av kommunen 

(kommunedelsutvalg). Utvalg etter denne paragrafen skal ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 

varamedlemmer til utvalget. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv hva slags saker 

utvalget skal behandle. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av 

lov. 

Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av 

utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalget velger arbeidsutvalg. 

Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har 

prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. 

Kommunedelsutvalg kan i tillegg gi lederen av administrasjonen i kommunedelen tilsvarende 

myndighet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget imøtekommer 

de behov kommunen har. Forslaget er i tråd med Kommunelovens §5-7 – Utvalg. 

Kommunedirektøren innstiller derfor på at Kommunestyret godkjenner forslag til 

retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i saken. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 153 N64  

Arkivsaksnr.: 20/2705    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TILLEGGSBEVILGNING TIL UTBYGGING AV FIBER PÅ KVERVA OG 

NORDSKAG  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune bidrar med 180.000,- til Telenor i forbindelse med videre utbygging av 

fiber til Nordskag – Kverva. 

Finansieres fra avsatte midler på Disposisjonsfondet til dette formålet, saldo pr 26.11.10 

er 10 millioner kr.  

 

 

Vedlegg: 

 

Kartutsnitt Måsøyvalvegen 

Kartutsnitt Måsøyvalen 

Saksframlegg utbygging av fiber til husstander på Kverva - Nordskaget 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I KST-sak 80/18 ble det gjort følgende vedtak: 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging 

av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325.000,- 

Denne utbyggingen er godt i gang og opprinnelig plan hadde en skissert kostnadsramme på 

2,7 millioner kroner hvorav fylkeskommunen og Frøya kommune måtte bidra med 325.000,- 

hver. 

Planen for utbyggingen gikk den gang på utbygning til 81 husstander. 

Torsdag 5.november 2020 ble Frøya kommune kontaktet av Telenor med tanke på å bygge ut 

til flere adresser. 

Helt konkret så har Telenor med hjelp av Måsøyvalen veilyslag fått utvidet området jmf 

vedlagte kartutsnitt. 



Med innvilgelse av forespørsel fra Telenor om bidrag fra kommunen vil da totalt 23 adresser i 

dette området vil få fiber fra Telenor: 

- 1 adresse på Kverva 

- 12 adresser i Måsøyvalveien 

- 10 adresser Måsøyvalen 

 

Disse adressene ble i utgangspunktet for kostbare å ta med i opprinnelig prosjekt. Dette var 

en beslutning som ble tatt av Telenor i samråd med fylkeskommunen som er oppdragsgiver på 

dette prosjektet. 

For å få med de overnevnte adressene i prosjektet så har Telenor kjørt en estimering av 

kostnadene rundt dette. 

Det estimeres en kost på ca. 264.000,- for å få dekket området på Måsøyvalen + en kostnad 

på 120.000,- for den ene adressen på Kverva som tidligere ble utelatt. 

Dette gir en estimert kostnad på 384.000,- 

For å få fullført utbyggingen trenger Telenor et tilskudd fra Frøya kommune på 180.000,-  

Fra Frøya kommune sin side vil dette bety et tilskudd tilsvarende ca. 16.000,- pr adresse. 

 

Vurdering: 

 

Siden Frøya kommune har tidligere underskrevet intensjonsavtalen rundt utbygging av fiber til 

Nordskaget – Kverva vurderer kommunedirektøren at kommune nå bør være med på å få 

bygget ut også de siste adressene i området som Telenor har gitt innspill på. 

Hvis ikke disse adressene blir tatt med nå i dette prosjektet vil dette bety en betydelig høyere 

kostnad senere, noe som fort kan bety at de ikke vil være realistisk å få gjennomført. 

Kommunedirektøren vurderer det videre at summen på 180.000,- ikke så høy at den vil gå på 

bekostning av evt fremtidige fiberprosjekter som det er søkt om NKOM-midler på. 

Kommunen har tidligere fått et grovestimat på hva det vil koste å bygge ut et annet område på 

Frøya. Anslagsvis vil da kommunens bidrag pr husstand fort komme opp i ca 25.000,- 

forutsatt at det blir et NKOM-prosjekt. Skal kommunen f.eks. bygge ut området utenfor 

NKOM-prosjektene vil kommunens bidra bli på ca. 50.000,- pr adresse for samme område. 

Kommunedirektøren vurderer da slik at bidraget pr adresse på Måsøyvalen og Kverva er 

såpass lavt at dette noe kommunen bør bidra med. Hvis ikke kommunen er med på dette 

prosjektet vil ikke de adressene det her er snakk om, få tilbud om fiber i det hele tatt. 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

De 180.000,- det bes om bidrag på fra Telenor finansieres av de midlene satt til fiberutbygging 

i Frøya kommune. Saldo pr saldo pr 26.11.10 er 10 millioner kr.  



 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 18/1599    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging 

av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen 

slik at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble 

seg på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 

650 000 eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: K60 &13  

Arkivsaksnr.: 20/2479    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING - AVGIFT PÅ PRODUKSJON AV FISK  

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har behandlet høringsnotat fra Skattedirektoratet og vedtar følgende 

uttalelse: 

 

 Havbruksnæringen har i utgangspunktet ikke ønsket en særavgift. Avgiften 

innebærer en inndragning av kapital som elles kunne gått til utvikling av 

næringen og etablering av flere arbeidsplasser på kysten 

 Det er et paradoks at sjømatnasjonen Norge innfører en ekstra avgift på en 

matvare som skaffer oss store eksport- og valutainntekter, mens matproduksjon 

på land baseres på betydelige subsidier 

 Aksept fra næringen for den nye avgiften var en forutsetning for å oppnå bred 

oppslutning om å avvise den enda verre grunnrentebeskatningen 

 En grunnrentebeskatning ville ha vært sterkt konkurransevridende, da andre 

sjømatproduserende land ikke har inført lignende skatt. Innføring av 

grunnrenteskatt hadde vært til skade for norske arbeidsplasser og kunne ha 

ledet til kanalisering av investeringer til andre land 

 Med innføring av en særavgift – produksjonsavgift - forventes at diskusjonen 

rundt grunnrentebeskatning er skrinlagt 

 Oppdrettsnæringen er avgjørende for sysselsetting og vekst i Frøya kommune. 

Det er viktig at oppdrettsnæringen har konkurransedyktige og likeverdige 

rammebetingelser. Det investeres store summer på utvikling av landbasert 

oppdrett i hele verden. Etablering nær de store markedene, med 

konkurransefordeler i form av lavere transportkostnader og fritak fra toll og 

andre importbegrensninger 

 Den tradisjonelle havbruksnæringen vil være avgjørende for verdiskapning og 

vekst i sysselsetting på kysten i fremtiden. Verdiskapningen bør i størst mulig 

grad brukes til å gjøre næringen enda mer bærekraftig. Det er en fare for at 

andre nasjoner overtar ledertrøyen i ei næring som er så viktig for Norge og 

mange norske kystsamfunn, spesielt for Frøya kommune 

 Frøya kommunen opplever en befolkningsvekst langt høyere enn andre 

distriktskommuner i Norge. Havbruksnæringen har vært den avgjørende 

faktoren. En videreutvikling av næringen, med satsning på offshore teknologi 

for oppdrett i mer eksponerte/ utsatte områder, krever store investeringer og 

klare rammebetingelser. Det haster å få fastsatt regelverk for dette 



 Det er en forutsetning at særavgiften kanaliseres til kystkommunene, kommuner 

som har utfordringene med å legge til rette for videre produksjon og vekst. For 

havbruksnæringen er det viktig at avgiften er forutsigbar og at den holdes på 

det foreslåtte nivå 

 Særavgiften skal komme berørte kommuner til gode, kystkommuner som 

tilrettelegger for produksjon og vekst. Det er også avgiftens formål. Derfor må 

disse inntektene holdes utenfor skatteutjevningen 

 

 

Vedlegg: 

 

 Høringsbrev 

 Høringsnotat 

 Innspill fra SalMar 

 

Saksopplysninger:   

 

På vegne av Finansdepartementet sendte Skattedirektoratet et forslag om endring av 

særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften, på høring. 

Bakgrunnen for forslaget er Regjeringens forslag til produksjonsavgift på fisk i Prop. 1 LS 

(2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 pkt. 8.1 med tilhørende forslag til stortingsvedtak 

om avgiften. Avgiften omfatter produsert laks, ørret og regnbueørret, og er foreslått å tre i 

kraft fra 1. januar 2021. 

 

Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær særavgift, og det legges opp til at de 

registrerte avgiftspliktige virksomhetene egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding som er 

forhåndsutfylt med utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som 

særavgiftspliktig for denne avgiften foreslås å knyttes til akvakulturtillatelser med 

produksjonsenheter i territorialfarvannet. Avgiftsplikten foreslås å oppstå på 

slaktetidspunktet, og avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, eventuelt etter omregning 

fra annen slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Det er foreslått enkelte fritak fra avgiften. 

 

I Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 foreslår Regjeringen å innføre en 

særavgift på 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret oppdrettet i sjø i norsk 

territorialfarvann. 

 

Avgiften oppstår først når fisken er produsert, dvs. slaktet. Det oppstår ikke noen avgiftsplikt 

så lenge fisken oppholder seg i produksjonsenheten (merd, kar, dam, bur, poser, avstengning 

og lignende). Dette gjelder også om det juridiske eierskapet til fisken går over til annen 

innehaver av akvakulturtillatelse før slaktetidspunktet. Det vil være innehaveren av den 

akvakulturtillatelsen som den aktuelle fisken er produsert under, som får plikt til å 

innrapportere og innbetale avgiften. 

 

Slakting skjer fysisk i slakteriet. Slakteri og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr skal være 

godkjent av Mattilsynet. Det er ikke uvanlig at slakteriet eies helt eller delvis av 

oppdrettsselskapet, men slakteriet kan også være en annen juridisk person enn den 

særavgiftspliktige oppdretteren. De fleste slakterier for oppdrettsfisk i Norge ligger på norsk 

fastland. Men det finnes også flytende slakterier, og det kan i teorien forekomme at 

oppdrettsfisk fraktes til slakteri i utlandet. Det foreslås at avgiftsplikten oppstår på det 



tidspunktet fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri 

eller i et annet land, så lenge fisken kommer fra en akvakulturtillatelse med 

produksjonsenheter i norsk territorialfarvann, og tillatelsesinnehaver har plikt til å 

innrapportere utslaktingskvantumet fra disse til Fiskeridirektoratet. 

 

Det foreslås at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i territorialfarvannet skal 

være omfattet av avgiften. Fisk fra landanlegg og i ferskvann foreslås ikke omfattet av 

avgiften. 

 

De ordinære, antallsbegrensede tillatelsene til komersiell oppdrett av laks, ørret og 

regnbueørret til matfisk på lokaliteter i sjøvann reguleres i laksetildelingsforskriften kapittel 3. 

Tillatelsene knytter seg til fiskeart, omfang og lokaliteter (sted), og tildeles av myndighetene 

mot vederlag i tildelingsrunder. Disse tillatelsene er ikke tidsbegrenset. Økning av 

produksjonskapasiteten skjer gjennom tildeling av nye tillatelser. Per 1. januar 2020 var det 1 

051 ordinære tillatelser i sjø, med en samlet maksimal tillatt biomasse (MTB) på 839 882 

tonn. 

 

I tillegg til de ordinære matfisktillatelsene, kan det gis tillatelse til akvakultur av matfisk til 

særlige formål, jf. laksetildelingsforskriften kap. 5. De særlige formålene er forskning, 

utvikling, undervisning og visning. I tillegg finnes fiskepark-, slaktemerd- og 

stamfisktillatelser. Det produseres matfisk også under flere av disse tillatelsene. Tillatelsene til 

særlige formål tildeles løpende og er tidsavgrenset. Produksjon og omsetning av matfisk under 

de fleste typer særtillatelser gir i praksis innehaverne av disse tillatelsene en betydelig 

økonomisk nettogevinst, som ikke nødvendigvis skiller seg vesentlig fra matfiskproduksjon 

under ordinære tillatelser. Unntatt slaktemerd- og fiskeparktillatelsene, bør derfor samtlige 

virksomheter med tillatelser til særlige formål omfattes av registrerings- og avgiftsplikten, i 

tillegg til virksomheter med ordinær tillatelse. 
 

Lokal prosess 

 

Etter mottak av høringsnotatet fra Skatteetaten, på vegne av Finansdepartementet, ble 

høringsnotatet sent til følgende lokale interessenter: 

 

 SalMar 

 Ervik Laks & Ørret 

 Måsøval Fiskeoppdrett 

 Guri Kunna vgs. 

 

Guri Kunna vgs informerte om at dette blir svart ut av Fylkeskommunen. Måsøval 

Fiskeoppdrett har prosess på dette gjennom SjømatNorge. Vi har mottatt innspill fra SalMar, 

som ligger til grunn for høringsuttalelsen fra Frøya kommune. 

 

 

 

 

Innspill 

 



 Havbruksnæringen har i utgangspunktet ikke ønsket en særavgift. Avgiften innebærer 

en inndragning av kapital som elles kunne gått til utvikling av næringen og etablering 

av flere arbeidsplasser på kysten 

 Det er et paradoks at sjømatnasjonen Norge innfører en ekstra avgift på en matvare 

som skaffer oss store eksport- og valutainntekter, mens matproduksjon på land 

baseres på betydelige subsidier 

 Aksept fra næringen for den nye avgiften var en forutsetning for å oppnå bred 

oppslutning om å avvise den enda verre grunnrentebeskatningen 

 En grunnrentebeskatning ville ha vært sterkt konkurransevridende, da andre 

sjømatproduserende land ikke har inført lignende skatt. Innføring av grunnrenteskatt 

hadde vært til skade for norske arbeidsplasser og kunne ha ledet til kanalisering av 

investeringer til andre land 

 Med innføring av en særavgift – produksjonsavgift - forventes at diskusjonen rundt 

grunnrentebeskatning er skrinlagt 

 Oppdrettsnæringen er avgjørende for sysselsetting og vekst i Frøya kommune. Det er 

viktig at oppdrettsnæringen har konkurransedyktige og likeverdige rammebetingelser. 

Det investeres store summer på utvikling av landbasert oppdrett i hele verden. 

Etablering nær de store markedene, med konkurransefordeler i form av lavere 

transportkostnader og fritak fra toll og andre importbegrensninger 

 Den tradisjonelle havbruksnæringen vil være avgjørende for verdiskapning og vekst i 

sysselsetting på kysten i fremtiden. Verdiskapningen bør i størst mulig grad brukes til å 

gjøre næringen enda mer bærekraftig. Det er en fare for at andre nasjoner overtar 

ledertrøyen i ei næring som er så viktig for Norge og mange norske kystsamfunn, 

spesielt for Frøya kommune 

 Frøya kommunen opplever en befolkningsvekst langt høyere enn andre 

distriktskommuner i Norge. Havbruksnæringen har vært den avgjørende faktoren. En 

videreutvikling av næringen, med satsning på offshore teknologi for oppdrett i mer 

eksponerte/ utsatte områder, krever store investeringer og klare rammebetingelser. 

Det haster å få fastsatt regelverk for dette 

 Det er en forutsetning at særavgiften kanaliseres til kystkommunene, kommuner som 

har utfordringene med å legge til rette for videre produksjon og vekst. For 

havbruksnæringen er det viktig at avgiften er forutsigbar og at den holdes på det 

foreslåtte nivå 

 Særavgiften skal komme berørte kommuner til gode, kystkommuner som tilrettelegger 

for produksjon og vekst. Det er også avgiftens formål. Derfor må disse inntektene 

holdes utenfor skatteutjevningen 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren støtter innspill fra SalMar og foreslår at Frøya kommune oversender 

følgende høringsuttalelse: 

 

 Havbruksnæringen har i utgangspunktet ikke ønsket en særavgift. Avgiften innebærer 

en inndragning av kapital som elles kunne gått til utvikling av næringen og etablering 

av flere arbeidsplasser på kysten 

 Det er et paradoks at sjømatnasjonen Norge innfører en ekstra avgift på en matvare 

som skaffer oss store eksport- og valutainntekter, mens matproduksjon på land 

baseres på betydelige subsidier 



 Aksept fra næringen for den nye avgiften var en forutsetning for å oppnå bred 

oppslutning om å avvise den enda verre grunnrentebeskatningen 

 En grunnrentebeskatning ville ha vært sterkt konkurransevridende, da andre 

sjømatproduserende land ikke har inført lignende skatt. Innføring av grunnrenteskatt 

hadde vært til skade for norske arbeidsplasser og kunne ha ledet til kanalisering av 

investeringer til andre land 

 Med innføring av en særavgift – produksjonsavgift - forventes at diskusjonen rundt 

grunnrentebeskatning er skrinlagt 

 Oppdrettsnæringen er avgjørende for sysselsetting og vekst i Frøya kommune. Det er 

viktig at oppdrettsnæringen har konkurransedyktige og likeverdige rammebetingelser. 

Det investeres store summer på utvikling av landbasert oppdrett i hele verden. 

Etablering nær de store markedene, med konkurransefordeler i form av lavere 

transportkostnader og fritak fra toll og andre importbegrensninger 

 Den tradisjonelle havbruksnæringen vil være avgjørende for verdiskapning og vekst i 

sysselsetting på kysten i fremtiden. Verdiskapningen bør i størst mulig grad brukes til å 

gjøre næringen enda mer bærekraftig. Det er en fare for at andre nasjoner overtar 

ledertrøyen i ei næring som er så viktig for Norge og mange norske kystsamfunn, 

spesielt for Frøya kommune 

 Frøya kommunen opplever en befolkningsvekst langt høyere enn andre 

distriktskommuner i Norge. Havbruksnæringen har vært den avgjørende faktoren. En 

videreutvikling av næringen, med satsning på offshore teknologi for oppdrett i mer 

eksponerte/ utsatte områder, krever store investeringer og klare rammebetingelser. 

Det haster å få fastsatt regelverk for dette 

 Det er en forutsetning at særavgiften kanaliseres til kystkommunene, kommuner som 

har utfordringene med å legge til rette for videre produksjon og vekst. For 

havbruksnæringen er det viktig at avgiften er forutsigbar og at den holdes på det 

foreslåtte nivå 

 Særavgiften skal komme berørte kommuner til gode, kystkommuner som tilrettelegger 

for produksjon og vekst. Det er også avgiftens formål. Derfor må disse inntektene 

holdes utenfor skatteutjevningen 
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Høringsbrev – Innføring av avgift på produksjon av fisk 

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet med dette forslag om endring av 

særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften, på høring. Bakgrunnen for 

forslaget er Regjeringens forslag til produksjonsavgift på fisk i Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og 

toll 2021 pkt. 8.1 med tilhørende forslag til stortingsvedtak om avgiften. Avgiften omfatter produsert laks, 

ørret og regnbueørret, og er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2021. 

Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær særavgift, og det legges opp til at de registrerte 

avgiftspliktige virksomhetene egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding som er forhåndsutfylt med 

utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som særavgiftspliktig for denne avgiften foreslås 

å knyttes til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i territorialfarvannet. Avgiftsplikten foreslås å 

oppstå på slaktetidspunktet, og avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, eventuelt etter omregning fra 

annen slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Det er foreslått enkelte fritak fra avgiften. 

Nærmere redegjørelse for forslaget følger av vedlagte høringsnotat. 

Høringsdokumentene sendes ikke i papirversjon, men ligger på Skatteetatens sider 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken 

bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 15. desember 2020. Skattedirektoratet ber om at 

høringsuttalelsene blir sendt til e-postadressen: horingsinnspill@skatteetaten.no. 

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken. 

Med hilsen 

Toril Hagen 

underdirektør 

Juridisk avdeling 

Skattedirektoratet 

 Linn Murem Humerfelt 

seniorskattejurist 
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Høringsnotat 

Forslag til endringer i  

forskrift 11. desember 2011 nr. 1451 om særavgifter,  

forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven og  

forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring 
mv. skattebetalingsloven. 
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1. Innledning 

I dette høringsnotatet foreslår Skattedirektoratet på vegne av Finansdepartementet regler til 
gjennomføring av Stortingets vedtak om avgift på produksjon av fisk. Avgiften er foreslått innført med 
virkning fra 1. januar 2021, men med første gangs innbetaling i 2022.  

Det foreslås endringer i særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og skattebetalingsforskriften. 
Forslagene forutsetter at Stortinget vedtar avgiften slik det er foreslått i Prop. 1 LS (2020-2021) 
Skatter, avgifter og toll 2021.  

2. Bakgrunn 

I Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 foreslår Regjeringen å innføre en særavgift på 
40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret oppdrettet i sjø i norsk territorialfarvann. Vi viser 
til omtalen i proposisjonen pkt. 8.1. Videre viser vi til NOU 2019: 18 Skattlegging av 
havbruksvirksomhet for en nærmere beskrivelse av havbruksnæringen. 

Den foreslåtte produksjonsavgiften har et fiskalt formål. Det er foreslått følgende stortingsvedtak for 
avgiften: 

"Avgift på produksjon av fisk (kap. 5552 post 70) 

§ 1. Fra 1. januar 2021 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales 
avgift til statskassen med kr 0,40 per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. 

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten, og om grunnlaget for 
avgiften. 

§ 2. Det gis fritak for produksjon av fisk som leveres 

a)  til diplomater, 

b)  til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred, 

c)  til Den nordiske investeringsbanken,  

d)  vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag.  

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.  

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet. 

§ 4. Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller 
situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle 
enkelttilfellet får en utilsiktet virkning." 

3. Nærmere om forslaget 

Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær særavgift, og det legges opp til at de 
registrerte avgiftspliktige virksomhetene egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding som er 
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forhåndsutfylt med utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som særavgiftspliktig for 
denne avgiften foreslås  knyttet til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i territorialfarvannet. 
Avgiftsplikten foreslås å oppstå på slaktetidspunktet, og avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, 
eventuelt etter omregning fra annen slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Det er foreslått enkelte fritak fra 
avgiften. 

3.1 Saklig virkeområde og når avgiftsplikten oppstår 

Den foreslåtte avgiften omfatter produsert laks, ørret og regnbueørret fra akvakulturdrift i sjøvann. Det 
antas å være allment kjent hvilke fiskearter dette er, og det foreslås ikke å ta inn noen definisjon av 
fiskeartene i særavgiftsforskriften. Avgiften omfatter som nevnt ikke villfisk. 

Avgiften oppstår først når fisken er produsert, dvs. slaktet. Vi viser til det som sies nedenfor i pkt. 3.4 
om avgiftsgrunnlag og fastsetting av avgiften. Det oppstår ikke noen avgiftsplikt så lenge fisken 
oppholder seg i produksjonsenheten (merd, kar, dam, bur, poser, avstengning og lignende). Dette 
gjelder også om det juridiske eierskapet til fisken går over til annen innehaver av akvakulturtillatelse 
før slaktetidspunktet. Det vil være innehaveren av den akvakulturtillatelsen som den aktuelle fisken er 
produsert under, som får plikt til å innrapportere og innbetale avgiften, jf. det som sies i pkt. 3.3 
nedenfor. 

Slakting skjer fysisk i slakteriet. Slakteri og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr skal være godkjent av 
Mattilsynet. Det er ikke uvanlig at slakteriet eies helt eller delvis av oppdrettsselskapet, men slakteriet 
kan også være en annen juridisk person enn den særavgiftspliktige oppdretteren. De fleste slakterier 
for oppdrettsfisk i Norge ligger på norsk fastland. Men det finnes også flytende slakterier, og det kan i 
teorien forekomme at oppdrettsfisk fraktes til slakteri i utlandet. Det foreslås at avgiftsplikten oppstår 
på det tidspunktet fisken er slaktet, uansett om dette skjer på norsk territorium, i et flytende slakteri 
eller i et annet land, så lenge fisken kommer fra en akvakulturtillatelse med produksjonsenheter i norsk 
territorialfarvann, og tillatelsesinnehaver har plikt til å innrapportere utslaktingskvantumet fra disse til 
Fiskeridirektoratet.  

3.2 Geografisk virkeområde 

Avgiften foreslås kun å omfatte fisk fra produksjonsenheter i det norske territorialfarvannet, dvs. 
oppdrettsanlegg i Norges sjøterritorium og indre farvann. Grensene for territorialfarvannet fremgår av 
lov 27. juni 2003 nr. 57 om Norges territorialfarvann og tilstøtende sone.  

Det foreslås at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i territorialfarvannet skal være 
omfattet av avgiften. Fisk fra landanlegg og i ferskvann foreslås ikke omfattet av avgiften.  

3.3 Avgifts- og registreringspliktige virksomheter 

For å drive akvakultur (produksjon av akvatiske organismer, dvs. vannlevende dyr og planter) trenger 
man tillatelse, jf. akvakulturloven § 4. Tillatelse til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret er nærmere 
regulert i akvakulturloven § 7 og laksetildelingsforskriften. Alle akvakulturtillatelser skal være registrert 
i Akvakulturregisteret, jf. akvakulturloven § 18 første ledd og forskrift 28. desember 2005 nr. 1706 om 
Akvakulturregisteret (A-registerforskriften). 
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3.3.1 Ordinære tillatelser til akvakultur av matfisk 

De ordinære, antallsbegrensede tillatelsene til komersiell oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til 
matfisk på lokaliteter i sjøvann reguleres i laksetildelingsforskriften kapittel 3. Tillatelsene knytter seg til 
fiskeart, omfang og lokaliteter (sted), og tildeles av myndighetene mot vederlag i tildelingsrunder. 
Disse tillatelsene er ikke tidsbegrenset. Økning av produksjonskapasiteten skjer gjennom tildeling av 
nye tillatelser. Per 1. januar 2020 var det 1 051 ordinære tillatelser i sjø, med en samlet maksimal tillatt 
biomasse (MTB) på 839 882 tonn. 

3.3.2 Akvakulturtillatelser til særlige formål 

I tillegg til de ordinære matfisktillatelsene, kan det gis tillatelse til akvakultur av matfisk til særlige 
formål, jf. laksetildelingsforskriften kap. 5. De særlige formålene er forskning, undervisning, 
fremvisning osv., jf. det som sies nedenfor. Det produseres matfisk også under flere av disse 
tillatelsene. Tillatelsene til særlige formål tildeles løpende og er tidsavgrenset. Produksjon og 
omsetning av matfisk under de fleste typer særtillatelser gir i praksis innehaverne av disse tillatelsene 
en betydelig økonomisk nettogevinst, som ikke nødvendigvis skiller seg vesentlig fra 
matfiskproduksjon under ordinære tillatelser. 

Forskningstillatelser skal bidra til å utvikle kunnskap som kommer akvakulturnæringen til gode. Dette 
kan blant annet være kunnskap om nye metoder, ernæring og nye fôringredienser, nye driftsformer og 
ny teknologi innen oppdrett av laksefisk. Per 1. januar 2020 forelå det totalt 89 forskningstillatelser 
med en samlet MTB på 63 568 tonn. 

Utviklingstillatelser har til formål å bidra til teknologiutvikling som skal komme hele akvakulturnæringen 
til gode, og er forbeholdt prosjekter som er egnet til betydelig innovasjon gjennom betydelige 
investeringer. Fiskeridirektoratet kan gi tillatelse til at en utviklingstillatelse konverteres til en ordinær 
tillatelse etter endt prosjektperiode, dersom kriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Per 5. 
oktober 2020 er det i akvakulturregisteret registrert 40 utviklingstillatelser, med en samlet MTB på 31 
219 tonn. 

Undervisningstillatelser tildeles for at undervisningsinstitusjoner skal kunne tilby realistisk og kvalitativ 
god yrkesrettet undervisning i akvakultur. I de fleste tilfellene er det fylkeskommunen som er innehaver 
av undervisningstillatelsen. De aller fleste undervisningstillatelsene er leid ut til kommersielle aktører, 
etter dispensasjon fra utleieforbudet for akvakulturtillatelser. De fleste undervisningstillatelsene har 
lokalitet i sjø. Leieforholdet er et privatrettslig forhold mellom tillatelsesinnehaver og den kommersielle 
aktøren. Det varierer hvordan leiesummen er innrettet, men det er ikke uvanlig at leien etableres med 
en fast sum i tillegg til en variabel leiesum basert på mengden produsert fisk. Innehaver av tillatelsen, 
eller representant for denne, melder inn maksimal tillatt biomasse månedlig på innehavers 
organisasjonsnummer. Utleier beholder de formelle pliktene, herunder innrapportering av MTB og 
innrapportering av utslaktingskvantum, overfor fiskerimyndighetene gjennom oppdrettsperioden og 
frem til fisken er slaktet. Per 1. januar 2020 forelå det 16 undervisningstillatelser i sjø, med en samlet 
MTB på 8 740 tonn.  

Visningstillatelser skal bidra til å styrke kunnskapen om akvakultur hos publikum. Per 1. september 
2020 forelå det totalt 28 visningstillatelser, med en samlet MTB på 22 220 tonn. 

En annen tillatelsestype rettet mot publikum, er fiskeparktillatelser. Disse brukes som rekreasjons- og 
fritidstilbud for publikum, og har biomassebegrensning (MTB) på 2 tonn per tillatelse. Volumet utslaktet 
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matfisk fra disse tillatelsene er meget begrenset, og det foreslås at disse tillatelsene ikke gjøres 
registrerings- og avgiftspliktige. 

Slaktemerdtillatelser gis til godkjente slakterier for oppbevaring av slakteklar matfisk i inntil 6 døgn. 
Hovedformålet med tillatelsene er å frigjøre transportkapasitet, stresse ned fisken etter transport og 
sikre kontinuerlig tilgang på slaktefisk. Det er ikke plikt til å rapportere utslaktingskvantum til 
Fiskeridirektoratet under en slaktemerdtillatelse, og disse foreslås ikke å være omfattet av 
registrerings- og avgiftsplikten. 

Stamfisktillatelsenes formål er å bidra til produksjon av rogn og melke av sykdomsfri fisk med høy 
avlsverdi eller fra spesielle stammer. Per 1. januar 2020 forelå det totalt 45 stamfisktillatelser med en 
samlet MTB på 30 235 tonn. En lavere andel av fisk produsert med stamfisktillatelser går til slakt, 
sammenlignet med andre tillatelsestyper. Fiskeridirektoratet gjennomførte i 2015–2017 tilsyn av 
innehavere av stamfisktillatelser. I tilsynet kom det fram at i overkant av 90 pst. av fisken som 
produseres med stamfisktillatelser normalt går til slakt. 

Matfisk produsert i sjø under akvakulturtillatelsene til særlige formål representerer et forholdsmessig 
stort volum. For noen av tillatelsestypene, for eksempel til stamfisk, er det en lavere andel av fisken 
som går til slakt, men det kan likevel være betydelige mengder fisk. Unntatt slaktemerdtillatelsene og 
fiskeparktillatelsene, bør derfor samtlige virksomheter med tillatelser til særlige formål omfattes av 
registrerings- og avgiftsplikten, i tillegg til virksomheter med ordinær tillatelse.  

3.3.3 Samdrift og samlokalisering 

Virksomheter kan velge å samarbeide på to forskjellige måter. Det ene kalles samdrift, og innebærer 
at to eller flere innehavere av akvakulturtillatelse har akvakulturdyrene i sameie på samme lokalitet, jf. 
akvakulturdriftsforskriften § 4 bokstav v. Den andre samarbeidsformen er samlokalisering, dvs. at to 
eller flere innehavere av akvakulturtillatelse har akvakulturdyr på samme lokalitet, uten at 
akvakulturdyrene er i sameie, jf. bokstav w.  

Det foreslås at avgiftsplikten både ved samdrift og samlokalisering påhviler innehaveren av den 
akvakulturtillatelsen som den aktuelle fisken er produsert under. Avtaler mellom tillatelsesinnehavere 
og eventuelt driftsselskaper osv., herunder fordeling av kostnaden som avgiften utgjør, vil være et 
privatrettslig forhold, og det foreslås ikke noen særskilt regulering av dette i særavgiftsregelverket. 

3.3.4 Registrering som særavgiftspliktig 

Det foreslås at virksomheter som har eller plikter å ha tillatelser som er regulert i akvakulturloven § 7 
og laksetildelingsforskriften kapittel 3 og 5, unntatt slaktemerdtillatelser og fiskeparktillatelser, må 
registrere seg som avgiftspliktig for avgiften hos Skatteetaten når tillatelsen er knyttet til lokaliteter i 
territorialfarvannet.  

Det foreslås å la registreringsplikten omfatte ikke bare de som faktisk innehar akvakulturtillatelse, men 
også virksomheter som plikter å ha slik tillatelse, jf. ordlyden i akvakulturdriftsforskriften § 2. Dette 
sikrer at matfisk produsert uten nødvendig tillatelse også blir avgiftspliktig.   

Disse tillatelsesinnehaverne har plikt til å innrapportere blant annet utslaktingskvantum til 
Fiskeridirektoratet, jf. også det som sies i pkt. 3.5.2 nedenfor. Rapporteringen skjer per i dag per 
produksjonsenhet, jf. akvakulturdriftsforskriften § 44, og det fremgår av rapporten blant annet hvilken 
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tillatelsesinnehaver den aktuelle produksjonsenheten er knyttet til. Nærings- og fiskeridepartementet 
vil endre dette regelverket, slik at rapportering av utslaktingstall skjer på tillatelsesnivå. 

Den enkelte avgiftspliktige har selv plikt til å sørge for registrering i særavgiftsmantallet, jf. særavgifts-
forskriften kap. 5. Innehavere av de ordinære antallsbegrensede (kommersielle) tillatelsene, samt 
virksomheter med akvakulturtillatelser til særlige formål, unntatt slaktemerdtillatelser og 
fiskeparktillatelser, foreslås som nevnt å gjøres registreringspliktige etter særavgiftsforskriften § 5-1. 
Det vil imidlertid for denne avgiften tilrettelegges for de registreringspliktige, ved at det overføres 
oversikt over tillatelsene fra akvakulturregisteret til Skatteetaten. Tillatelsesinnehavere som er 
registreringspliktige etter særavgiftsregelverket vil få vedtak om registrering og endring på bakgrunn 
av registrering i Akvakulturregisteret, uten selv å måtte foreta seg noe. Det vil være klageadgang på 
registreringsvedtaket. Det vises til det som sies nedenfor i pkt. 3.5.1 om deling av opplysninger fra 
Akvakulturregisteret mellom Fiskeridirektoratet og Skatteetaten. 

3.4 Avgiftsgrunnlag og fastsetting av avgiften  

Avgiften foreslås som en ren kvantumsavgift, og avgiftsgrunnlaget foreslås å være antall kilo produsert 
fisk, jf. stortingsvedtaket. 

Det legges opp til lik sats for de tre fiskeartene, og satsen differensieres heller ikke mellom 
slaktekvalitet (superior, ordinær osv.). Begrepet "produsert fisk" foreslås definert i særavgiftsforskriften 
som sløyd fisk, det vil si utblødd fisk etter fjerning av innvoller. Dersom den avgiftspliktige kun har data 
om mengde slaktet fisk i annen tilstand (tilvirkningsgrad) enn sløyd, for eksempel hodekappet, rund 
osv., er det behov for å benytte omregningsfaktorer. Det foreslås å ta inn slike omregningsfaktorer i 
særavgiftsforskriften § 3-24-2. 

Siden avgiftsobjektet er produsert fisk, vil fisk som slakteriet sorterer vekk på grunn av for eksempel 
sykdom ("utkast") før fisken er ferdig slaktet, ikke være avgiftspliktig, og dermed ikke inngå i 
avgiftsgrunnlaget.  

Det legges opp til at de registrerte avgiftspliktige virksomhetene formelt egenfastsetter avgiften etter 
reglene i skatteforvaltningsloven § 9-1 første ledd og § 9-2 første ledd, ved å levere inn 
særavgiftsmelding etter skatteforvaltningsloven § 8-4 første ledd. Det planlegges å legge til rette 
teknisk og juridisk for overføring av slaktetall fra Fiskeridirektoratet til Skatteetaten før første 
egenfastsetting av avgiften 18. januar 2022. Det vises til det som sies nedenfor i pkt. 3.5.2 om 
etablering av hjemmel til deling av opplysninger om utslaktingskvantum mellom Fiskeridirektoratet og 
Skatteetaten. Når den juridiske og tekniske løsningen er på plass, vil slaktetallene fra 
Fiskeridirektoratet brukes til å forhåndsutfylle særavgiftsmeldingene, men den registrerte virksomheten 
kan eventuelt endre avgiftsgrunnlaget før særavgiftsmeldingen leveres. 

Det foreslås en særskilt skattleggingsperiode på ett år for det første året avgiften er virksom, 2021, jf. 
forslag til nytt annet ledd i skatteforvaltningsforskriften § 8-4-1. Nåværende annet ledd blir nytt tredje 
ledd. Leveringsfristen for særavgiftsmeldingen for produksjonsavgiften blir som for de fleste andre 
særavgifter, den 18. i måneden etter skattleggingsperioden, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-4-2 
første ledd innledningsvis. Dette innebærer at særavgiftsmelding for 2021 skal leveres 18. januar 
2022. På et senere tidspunkt vil det vurderes å endre lengden på skattleggingsperioden.  

Som følge av at skattleggingsperioden vil være et helt kalenderår i alle fall for 2021, foreslås det å 
innføre en regel om forhåndsfastsetting for tilfeller der et avgiftspliktig selskap mv. oppløses i løpet av 
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skattleggingsperioden. Regelen vil innebære at selskapet mv. ikke kan oppløses før det har levert 
særavgiftsmelding med opplysninger om avgiftsgrunnlag og -beregning i skattleggingsperioden frem til 
slutningsdagen eller oppløsningsdagen. Dette er ordningen for skattemelding for formues- og 
inntektsskatt (jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-2-4 annet ledd), og det anses som hensiktsmessig å 
ha en tilsvarende ordning for produksjonsavgiften for fisk. Ordningen med forhåndsfastsetting vil bidra 
til at et avgiftspliktig selskapet mv. både leverer skattemeldingen og kan gjøre opp sin 
avgiftsforpliktelse før selskapet endelig avvikles. Det vises til forslag til ny bestemmelse i 
skatteforvaltningsforskriften § 8-4-3. Betalingsfristen skal være sammenfallende med tidspunktet for 
innlevering av særavgiftsmeldingen, jf. forslag til ny bestemmelse i skattebetalingsforskriften § 10-40-
4.  

For fusjon er det aktuelt at det overtakende selskapet foretar en samlet rapportering av 
produksjonsavgift for overdragende og overtakende selskap i skattleggingsperioden. Det vises til at for 
inntektsskatt foretas det en samlet beskatning av overdragende og overtakende selskap i fusjonsåret. 
På tilsvarende måte som for inntektsskatt, legges det til grunn at slik samlet rapportering av 
produksjonsavgift ved fusjon kan kreves uten nærmere regulering i skatteforvaltningsloven eller -
forskriften. Det skal imidlertid vurderes nærmere om dette er en hensiktsmessig ordning for 
produksjonsavgiften.  

3.5 Særlig om utveksling av opplysninger mellom Fiskeridirektoratet og Skatteetaten 

Som nevnt ovenfor er det ønskelig at Fiskeridirektoratet tilgjengeliggjør opplysninger for Skatteetaten 
om hvem som har akvakulturtillatelse og hvilke slaktekvanta som er innrapportert fra den enkelte 
tillatelsesinnehaver.  

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Fiskeridirektoratet, Skattedirektoratet og Tolldirektoratet, 
der utveksling av opplysninger inngår som en del av samarbeidet. Informasjonsutveksling etter avtalen 
forutsetter imidlertid at det er hjemmel for dette i regelverket, og avtalen gir ingen selvstendig hjemmel 
for tilgjengeliggjøring av data fra akvakulturregisteret eller om slaktekvantum. 

3.5.1 Opplysninger om akvakulturtillatelser 

Akvakulturregisteret har opplysninger om hvem som har akvakulturtillatelse, og kan derfor danne 
grunnlag for registrering av de avgiftspliktige virksomhetene i særavgiftsmanntallet.  

Akvakulturregisteret er et sentralt elektronisk realregister, jf. forskrift 28. desember 2005 nr. 1706 om 
Akvakulturregisteret (A-registerforskriften) § 1. Formålet med registeret er å gi rettslige disposisjoner til 
eller i en akvakulturtillatelse, rettsvern. Flere av reglene i tinglysingsregelverket gjelder også for 
Akvakulturregisteret. Registeret ligger åpent tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider, og 
oppdateres hver ukedag kl. 12.00. 

A-registeret er offentlig, jf. A-registerforskriften § 17, og Skatteetaten har derfor ikke behov for særskilt 
hjemmel for tilgjengeliggjøring av opplysninger om eksisterende akvakulturtillatelser.  

Opplysninger fra den historiske databasen er ikke offentlig, men registerfører kan gjøre unntak for 
blant annet offentlige myndigheter. I en kontrollsituasjon kan Skatteetaten ha behov for innsyn i den 
historiske databasen, jf. også akvakulturloven § 25 a første ledd.  



 
 
 
 

8 
 

Avgift på produksjon av fisk  
Høringsnotat 03.11.2020 

 

3.5.2 Innrapportert utslaktingskvantum 

En annen type opplysninger Fiskeridirektoratet har, og som vil være nødvendig for Skatteetaten å ha 
tilgang til for forhåndsutfylling av særavgiftsmeldingen, er opplysninger fra den enkelte tillatelses-
innehaver om utslaktingskvantum. Per i dag gir akvakulturdriftsforskriften § 44 første ledd bokstav e 
kun hjemmel til å innrapportere utslaktingskvantum til Fiskeridirektoratet på produksjonsenhetsnivå 
(merd osv.). For å kunne knytte utslaktingstallene til riktig tillatelsesinnehaver, legger Nærings- og 
fiskeridepartementet før første avgiftsfastsetting i januar 2022 opp til å endre regelverket slik at 
innrapportering av utslaktingskvantum til Fiskeridirektoratet knyttes til akvakulturtillatelsen.  

Opplysninger om utslaktingskvantum er taushetsbelagte opplysninger, jf. forvaltningsloven § 13 første 
ledd nr. 2.  Det er per i dag ikke hjemmel for tilgjengeliggjøring av opplysningene fra Fiskeridirektoratet 
til Skatteetaten. Det vil bli etablert slik hjemmel før første fastsetting av avgiften januar 2022. 

3.6 Avgiftsfritak 

Det er i stortingsvedtaket foreslått fritak fra avgiften for diplomater, NATO og styrker fra land som 
deltar i Partnerskap for fred, samt Den nordiske investeringsbank. Dette er i tråd med Norges 
folkerettslige forpliktelser. I tillegg er det foreslått fritak for fisk som leveres vederlagsfritt til mottaker for 
utdeling på veldedig grunnlag, slik som for flere av de andre avgiftene på næringsmidler. 

3.6.1 Diplomater 

Det er gitt fritak for diplomater for de fleste særavgiftene. Det er kun diplomatfritakene knyttet til 
avgifter på drivstoff, som er gitt egne gjennomføringsbestemmelser i særavgiftsforskriften, se kapittel 
4-8. De øvrige avgiftene, eksempelvis avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på sjokolade- og 
sukkervarer, har fritak for diplomater i stortingsvedtaket, men har ingen gjennomføringsbestemmelse i 
særavgiftsforskriften. Vi foreslår derfor heller ikke å gi noen gjennomføringsbestemmelse i 
særavgiftsforskriften for produksjonsavgiften på fisk.  

3.6.2 NATO og Partnerskap for fred 

Norges folkerettslige forpliktelser overfor NATO, NATOs hovedkvarter, styrker og personell, samt 
styrker fra Partnerskap for fred (PfP), fremgår av en rekke traktater, avtaler og protokoller. Et 
grunnleggende utgangspunkt er Traktat for det nordatlantiske området fra 1949, der det i artikkel 3 
sies at partene vil enkeltvis og i fellesskap opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å 
motstå væpnet angrep. NATO SOFA fra 1951 har regler om hvordan man skal legge til rette for 
væpnede styrker fra en avtalepart når disse blir sendt for å tjenestegjøre på en annen parts territorium. 
Blant annet har denne avtalen regler om avgiftsfritak (art. XI pkt. 4). Tilsvarende regler er gitt for PfP-
styrker i SOFA PFP fra 1995. Det er per i dag fritak fra samtlige særavgifter (unntatt avgift på utslipp 
av NOx) for NATO og PfP, jf. stortingsvedtakene og særavgiftsforskriften kap. 4-9. Et tilsvarende fritak 
er også foreslått innført for produksjonsavgiften på fisk, slik at Norge overholder sine folkerettslige 
forpliktelser. 

Fritaket krever ikke noen ytterligere regulering enn det som per i dag fremgår av særavgiftsforskriften 
§ 4-9-1. Da avgiften på produsert fisk oppstår på slaktetidspunktet, og ikke er knyttet til innførsel av 
varen, vil ikke § 4-9-1 første ledd første punktum ha virkning for avgiften. Første ledd annet punktum, 
der det henvises til tollforskriften § 5-3-5 kommer til anvendelse for produksjonsavgiften gjennom 
henvisningen i annet ledd, og forutsetningsvis i tredje ledd. Fritaket kan da gjennomføres både ved 
direkte fritak ved levering fra registrert virksomhet og ved refusjon. 
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3.6.3 Den nordiske investeringsbank 

Det er også foreslått å gi fritak for Den nordiske investeringsbank, jf. Overenskomst mellom Danmark, 
Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige om Den nordiske investeringsbank art. 9. 

Fritaket krever ikke noen ytterligere regulering enn det som per i dag fremgår av særavgiftsforskriften 
§ 4-9-2. Heller ikke for dette fritaket vil det som sies om innførsel i første ledd første punktum komme 
til anvendelse, da avgiftsplikten oppstår på slaktetidspunktet. Men henvisningen til tollforskriften § 5-3-
6 og § 5-3-7 i første ledd annet punktum, og bestemmelsen om levering fra registrert virksomhet i § 4-
9-2 annet ledd, vil komme til anvendelse på produksjonsavgiften på fisk. Det legges ikke opp til at 
avgiften kan søkes refundert. Fritaket vil kun gjennomføres som direkte fritak fra avgiften ved levering 
fra registrert virksomhet. 

3.6.4 Vederlagsfri levering for utdeling på veldedig grunnlag 

Flere andre særavgifter knyttet til næringsmidler har fritak fra avgiften ved vederlagsfri levering for 
utdeling på veldedig grunnlag, jf. stortingsvedtakene og særavgiftsforskriften § 4-12-1. I 
stortingsvedtaket for produksjonsavgiften er det foreslått fritak for slik levering også for denne avgiften. 
Direktoratet foreslår å inkludere produksjonsavgiften på fisk i særavgiftsforskriften § 4-12-1, slik at 
fritaket underlegges samme regulering som de andre avgiftene som har fritak for vederlagsfri levering 
for utdeling på veldedig grunnlag. 

For at fritaket skal komme til anvendelse, må levering skje vederlagsfritt fra registrert virksomhet, i 
dette tilfelle fra innehaveren av akvakulturtillatelse. Hvis det er upraktisk at levering skjer fysisk fra den 
registrerte virksomheten, kan varen leveres fra slakteriet eller en butikk. Levering må skje til en 
mottaker som er registrert i Enhetsregisteret, og som skal dele ut varene på veldedig grunnlag. 
Leveringen må skje innen to år fra faktureringsdato. Mottaker må avgi erklæring om at fisken er 
mottatt for utdeling på veldedig grunnlag. Med "veldedig grunnlag" menes at den som fisken blir utdelt 
til, har et kvalifisert behov for fisken, og at fisken har stor velferdsmessig betydning. 

Det foreslås kun å endre første ledd i særavgiftsforskriften § 4-12-1, der de fritatte varene er ramset 
opp, jf. pkt. 5.1 nedenfor. Den foreslåtte ordlyden er ment å gjøre det tydelig at fritaket for fisk gjelder 
produsert fisk fra havbruk, og ikke villfisk. 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som beskrevet i Prop. 1 LS (2020–2021) Skatter, avgifter og toll 2021 anslås produksjonsavgiften å gi 
et påløpt merproveny på om lag 500 mill. kroner i 2021. Merprovenyet bokføres i 2022. Inntektene fra 
produksjonsavgiften skal bevilges til Havbruksfondet, som igjen sørger for utdeling til 
havbrukskommuner og –fylkeskommuner. 

Avgiften vil få noen konsekvenser for næringslivet. Registreringen som avgiftspliktig vil skje uten at 
virksomhetene sender inn søknad om registrering. Det fremgår av Oxford Researchs rapport 
"Basiskartlegging av næringslivets regelverkskostnader knyttet til særavgiftene" fra 2009 at de 
særavgiftspliktiges kostnader knyttet til registreringsmeldingen utgjør 7 % av de totale kostnadene 
med å etterleve særavgiftsregelverket. En registreringsordning basert på tilgjengeliggjorte 
opplysninger fra Akvakulturregisteret antas å være ressursbesparende for virksomhetene.   

Det legges dessuten opp til at de avgiftspliktige vil få forhåndsutfylte særavgiftsmeldinger, noe som 
antas å redusere den administrative byrden ytterligere, da de avgiftspliktige kun må kontrollere at 
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tallene er korrekte, og deretter godkjenne eller endre særavgiftsmeldingen i portalløsningen for 
særavgifter (ELSÆR). Dette er i tråd med Regjeringens digitaliseringsstrategi om "kun én gang" og 
forenkling for næringslivet. Kostnadene ved å fylle ut og sende inn særavgiftsmeldingen var i 2009 
estimert til å utgjøre mellom 1 og 5 % av de totale kostnadene ved å etterleve særavgiftsregelverket, 
jf. Oxford Research sin rapport.  

Avgiften treffer alle som har akvakulturdrift av laks, ørret og regnbueørret innenfor territorialfarvannet. 
Det antas derfor at forslaget ikke fører til noen konkurransevridning innenfor produksjon av disse 
fiskeartene i Norge. Dersom næringen i fremtiden lykkes med landbasert oppdrett, eller at det i større 
grad etableres offshore havbruk, kan avgiften slik den nå foreslås utformet, virke noe 
konkurransevridende. En bør i så fall ta stilling til om avgiftens virkeområde bør utvides. 
 
Skatteetaten har i forbindelse med forberedelsen av innføring av avgiften gjennomført innsiktsarbeid, 
der enkelte av de virksomhetene som vil bli avgiftspliktige, er blitt intervjuet. Dette har gitt god innsikt i 
bransjen og hvilke utfordringer de ser med den foreslåtte avgiften. Det har også skapt større 
oppmerksomhet om forslaget i bransjen. Den foreslåtte avgiften er en ny avgift og det er nye 
avgiftspliktige. For at gjennomføringen av de foreslåtte endringene skal bli vellykket, er det viktig med 
god og tidlig kommunikasjon, også gjennom 2021 fordi det vil gå lang tid fra avgiften innføres til første 
avgiftsfastsetting. Det er også viktig at avgiftsmyndighetene informerer aktørene om at formålet med 
avgiften er å skattlegge produksjonen av fisk med fellesskapets ressurser, men at avgiftsplikten 
oppstår først på slaktetidspunktet.  

Et annet viktig punkt som kan være avgjørende for at gjennomføringen av reglene blir vellykket, er at 
myndighetene samhandler på tvers for å sikre gjenbruk av data, økt kvalitet, og mer målrettede 
kontroller.  

De administrative konsekvensene for Skatteetaten vil være små. Vedtak om registrering av de aktuelle 
virksomhetene vil skje på grunnlag av overførte data om innehavere av akvakulturtillatelser fra 
Akvakulturregisteret, og tallene i de forhåndsutfylte særavgiftsmeldingene vil være overført maskinelt 
fra Fiskeridirektoratet. Det vil være noe behov for ressurser til utvikling av IT-løsningen for overføring 
av data fra Fiskeridirektoratet, og også noen ressurser til kontroll av egenfastsettingen som den 
enkelte virksomhet gjør. Fiskeridirektoratet vil måtte gjøre noe kartleggingsarbeid, bl.a. ved å gå i 
dialog med slakteriene for å hente informasjon om rapporteringssystemene deres. En omlegging av 
rapporteringen  kan utgjøre en ulik belastning for slakteriene, spesielt avhengig av hvor digitaliserte de 
er. Maskinell overføring av data fra Fiskeridirektoratet vil kreve en investering på seks til syv millioner 
kroner i utvikling hos Skatteetaten. I tillegg vil nye grensesnitt hos avleverende myndighet måtte 
utvikles. Dette vil kreve en investering på syv til åtte million kroner i utvikling. Skatteetatens kostnader 
til å forvalte ordningen vil beløpe seg til ca. to millioner kroner årlig, mens Fiskeridirektoratet anslår en 
forvaltningskostnad på rundt tre millioner kroner årlig.   
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5. Forslag til endringer i særavgiftsforskriften, skatteforvaltningsforskriften og 

skattebetalingsforskriften 

5.1 Særavgiftsforskriften 

I forskrift 11. desember 2011 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer: 

A) § 2-1 fjerde ledd skal lyde: 
 

For avgift på teknisk etanol, avgift på elektrisk kraft, avgift på utslipp av NOx, veibruksavgift på 
naturgass og LPG, flypassasjeravgift, avgift på trafikkforsikringer og avgift på produksjon av fisk 
oppstår avgiftsplikten etter bestemmelsene i henholdsvis § 3-3-3, § 3-12-2, § 3-19-4, § 3-21-2, § 3-22-
3, § 3-23-3 og § 3-24-3. 

B) Nytt kapittel 3-24 skal lyde: 
 

Kap. 3-24 Avgift på produksjon av fisk 

§ 3-24-1. Saklig virkeområde 
Avgiftsplikten omfatter laks, ørret og regnbueørret produsert av virksomhet som har eller plikter å ha 
tillatelse til akvakultur av matfisk på lokaliteter i territorialfarvannet. Dette gjelder også når tillatelsen er 
gitt til særlige formål, unntatt tillatelser til slaktemerder og fiskeparktillatelser. 
 
§ 3-24-2. Avgiftsgrunnlag og –beregning 
Avgiften beregnes per kilogram produsert fisk. Med produsert fisk menes her sløyd fisk, det vil si 
utblødd fisk etter fjerning av innvoller. Dersom slaktevekt fremkommer i annen tilvirkningsgrad enn 
sløyd vekt, omregnes grunnlaget ved å multiplisere slaktekvantum med følgende omregningsfaktorer 
for rund vekt (utblødd fisk uten fôrrester i magesekken) og hodekappet vekt (utblødd fisk etter fjerning 
av innvoller og hode) for de ulike fiskeartene: 

Fiskeart og tilvirkningsgrad Omregningsfaktor til sløyd vekt 

Laks, rund vekt  0,889 

Laks, hodekappet 1,125 

Ørret, rund vekt 0, 889 

Ørret, hodekappet 1,125 

Regnbueørret, rund vekt 0,881 

Regnbueørret, hodekappet 1,115 
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§ 3-24-3. Når avgiftsplikten oppstår  
Avgiftsplikten oppstår når fisken er slaktet på godkjent slakteri eller tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr. 

C) § 4-12-1 første ledd skal lyde: 
 
Sjokolade- og sukkervarer, alkoholfrie drikkevarer, drikkevareemballasje, sukker og produsert laks, 
ørret og regnbueørret som leveres vederlagsfritt fra registrert virksomhet til mottaker for utdeling på 
veldedig grunnlag, er fritatt for avgift. 

D) § 5-1 ny bokstav n skal lyde: 
 
n) virksomhet som har eller plikter å ha tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret 
på lokaliteter i territorialfarvannet, også når tillatelsen er gitt til særlige formål, unntatt tillatelser til 
slaktemerd og fiskeparktillatelser. 

5.2 Skatteforvaltningsforskriften 

I forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven gjøres følgende endringer: 

A) § 8-4-1 annet skal lyde: 
 
(2) Skattleggingsperioden for avgift på produksjon av fisk er ett kalenderår. 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.  

B) Ny § 8-4-3 skal lyde:  
 
§ 8-4-3.  Levering av skattemelding i skattleggingsperioden for avgift på produksjon av fisk  
Før oppløsning av bo, selskap eller annen skattepliktig innretning, skal det leveres skattemelding med 
opplysninger om avgiftsgrunnlag og –beregning mv. for produksjon av fisk for inneværende 
skattleggingsperiode. Skattemeldingen skal omfatte opplysninger om avgiftsgrunnlag og –beregning 
mv. frem til slutningsdagen eller oppløsningsdagen.  

5.3 Skattebetalingsforskriften  

I forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven gjøres 
følgende endring: 

Ny § 10-40-4 skal lyde:  

§ 10-40-4. Forfall for særavgift som det skal leveres skattemelding for etter 
skatteforvaltningsforskriften § 8-4-3 
For særavgift som det skal leveres skattemelding for etter skatteforvaltningsforskriften § 8-4-3, forfaller 
særavgiften for en  skattleggingsperioden til betaling samme dag som det skal leveres skattemelding.  
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