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Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

1/19 19/2974   
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Saknr: 1/19 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

06.01.2020 

Arkivsaksnr: 

19/2974 

Sak nr: 

1/19 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/19 Frøya eldre- og brukerråd 06.01.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 18.11.19 OG BRUKERRÅDET 

13.05.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte i Eldrerådet 18.11.19 og protokoll fra møte i Brukerrådet 13.05.19 godkjennes som 

fremlagt.  

 

 

Vedlegg: 

 

- Protokoll fra møte i Eldrerådet 18.11.19 

- Protokoll fra møte i Brukerrådet 13.05.19 

 

 

 



Saknr: 2/19 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

06.01.2020 

Arkivsaksnr: 

19/2975 

Sak nr: 

2/19 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/19 Frøya eldre- og brukerråd 06.01.2020 

 

KONSTITUERING ELDRE OG BRUKERRÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som leder velges: 

Som nestleder velges: 

 

 

 



Saknr: 3/19 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

06.01.2020 

Arkivsaksnr: 

19/2976 

Sak nr: 

3/19 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/19 Frøya eldre- og brukerråd 06.01.2020 

 

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende møteplan vedtas for 1. halvår 2020: 

 

 

Møteplan 1. halvår 2020 
 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 30.01 27.02 26.03 

 

30.04 28.05 18.06 

FSK 07.01 

21.01 

 

04.02 

18.02 

 

*28.02 

 

   03.03 

   17.03 

 

03.04  

 

05.05 

19.05 

02.06 

16.06 

 

HFF 16.01 13.02 12.03 16.04 14.05 11.06 

HFD 14.01 11.02 10.03 14.04 12.05 09.06 

KU             

FEB             

FUR             

 

 
Felles formannskapsmøte Orkdalsregionen 28.02.20 kl 10.00 – 16.00 i Orkdal kinosal 

Felles formannskapsmøte med Trondheim, Hitra og Nærøysund blir i løpet av våren, dato ikke satt. 

 

1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart  kl. 09.00 

3)  Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst,  

NAV og kultur holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

4) Hovedutvalg for allmenne og  

tekniske tjenester   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

5) Frøya Eldre og Brukerråd  Mandager med møtestart kl. 10.00 

7) FUR      Mandager med møtestart kl. 15.30 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 

 

 



Saknr: 3/19 

 



Saknr: 4/19 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

06.01.2020 

Arkivsaksnr: 

19/2904 

Sak nr: 

4/19 

Saksbehandler: 

Lars Christian Larsen 

Arkivkode: 

X20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/19 Frøya eldre- og brukerråd 06.01.2020 

 

HØRING - HELHETLIG ROS-ANALYSE - FRØYA ELDRE- OG BRUKERRÅD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya eldre- og brukerråd har følgende hørings uttalelse: 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksprotokoll FSK-sak 204/19 

Helhetlig ROS-analyse 

 

 

Saksopplysninger:   

Se vedlegg 

 

 



Saknr: 5/19 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

06.01.2020 

Arkivsaksnr: 

19/2788 

Sak nr: 

5/19 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

F17 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/19 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 10.12.2019 

5/19 Frøya eldre- og brukerråd 06.01.2020  

 

BEHOV FOR PERMANENTE BOLIGMODULER FOR MÅLGRUPPEN - MENNESKER MED 

OMFATTENDE RUSUTFORDRINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar oppføring av inntil fire boligmoduler til målgruppen med omfattende 

rusutfordringer blir gjennomført i Storheia og Benskardet 3, med to boenheter på hvert området.  

 

Rådmann får fullmakt til å starte reguleringsarbeidet på Storheia og avsette tomter til dette formålet i 

Beinskardet, og bestemme den praktiske plasseringen innen områdene.  

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 10.12.2019 sak 5/19 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte og Rådmann bes komme med flere alternativer til plassering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kulturs behandling i møte 10.12.19: 

 

Saken utsettes til neste møte og Rådmann bes komme med flere alternativer til plassering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Eksempler på boligmoduler 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunens samfunnsplan og på virksomhetens fokusområder innen Morgendagens omsorg er målet at «Alle 

i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig». Med bakgrunn i dette målet og etter mange 

henvendelser og klager fra nærmiljøet til målgruppen ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Mandatet til 

arbeidsgruppen var å kartlegge det kortsiktige boligbehovet og fremmer forslag på boløsning til målgruppen. 

  

Et sted å bo kan være et viktig skritt på veien for et menneske som skal forsøke å etablere trygge og verdige 

rammer for sitt daglige liv. Egen bolig, arkitektur og omgivelser symboliserer hvem vi er og påvirker hvordan 



Saknr: 5/19 

vi definerer oss selv og hvordan andre ser på oss. For mennesker som sliter med forskjellige utfordringer, kan 

omgivelsene vanskeliggjøre eller lette opplevelsen av å ha en verdig livssituasjon. 

 

Å finne egnet lokalisering av boliger for mennesker med rus- og eller psykiske lidelser er en utfordring. I 

Husbankens bolig politisk målsetting er det nedfelt flere retningslinjer som synliggjør at boliger for ulike 

målgrupper skal så langt det er mulig etableres i ordinære boligområder og inngå som en naturlig del av den 

ordinære bebyggelsen. Det er viktig at boligene etableres på steder som gjør det mulig å møte andre og ta i bruk 

offentlige rekreasjonsareal og servicetilbud. Det er ansett som en ulempe at mange boliger til denne 

målgruppen er samlokalisert. Det kan føre til blant annet «uheldig» naboskap, «gettofisering», hærverk og 

utrygghet.  

 

Kartleggingen av målpersonene viser at de ønsker en bolig i nærheten av eller på Sistranda. Dette for å kunne 

komme seg til offentlige kontor, butikker etc. uten å ha et transportbehov. Noen er opptatt av at boligen er 

frittstående, ikke i rekkehus eller lignende. Hvor boligene bør plasseres, om de skal plasseres sammen eller 

spredt er vanskelig å avklare. Sprett bosetting kan ha en stor fordel ang miljø/mindre oppsamling på et sted, 

men kan være fordyrende i ang utbyggingsutgifter. 

 

Arbeidsgruppen ser det særdeles viktig ved plassering av boligene at det er viktig å ta høyde for å 

- Unngå plassering ved barnehage, skole, idrettspark eller steder der det er ansamlinger av barn. 

- Bruke kommunale eiendommer til formålet. 

- Prøve å ta hensyn til målgruppens ønsker og behov så langt som mulig. 

 

 

Vurdering: 

 

Forslag fra arbeidsgruppen  

- Kommunen er ansvarlig for anskaffelse og oppsett av boligene. 

- Type bolig – det som er mest aktuelt er «småhus» type boligmoduler som er bygd og tilpasset 

målgruppen. Boligene kan ta høyde for hard bruk og stor slitasje på materialet. Boligen er enkel å sette 

opp, innehar liten byggetid. Boligene må utformes med f.eks. saltak og opparbeidet uteområde. Være 

innbydende og faller naturlig inn i bomiljøet de blir plassert i. 

- Antall boenheter - Det vurderes et behov på 4 boenheter til 5 personer, der den ene boenheten er for 2 

personer. 

 

- Arbeidet med tomteplassering 

o Arbeidsgruppen har her undersøkt flere områder, og har kommet frem til at det ikke finnes en 

«perfekt» beliggenhet i området som anses om naturlig. Arbeidsgruppen har vært innom 

følgende områder: 

 Plassere boligene sprett mellom Flatval – Nesset, frittstående 

 Kjøp tomt av andre grunneiere 

 Storheia – nytt område som er avsatt til boligformål. Ikke ferdig regulert. 

 Storheia, tomt 21/4 

 Beinskaret, tomt i et nytt boligfelt 

o Eie/leie - Mest aktuelt at personene leier boligen av kommunen.  

- Økonomi – kommunen får finansieringsstøtte fra Husbanken på anskaffelse av boligene, selvkost hvor 

kommunen leier ut boligene til målgruppen. Kommunen har avsatt 5 millioner til denne type boliger i 

budsjettet for 2019. Kommunen kan forvente en husbankstøtte på inntil 45% i utbyggingen av slike 

boliger. 

 

Anbefaling fra arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen anbefaler at 2 boliger blir plassert i Storheia, nytt området som er avsatt til boligformål, men 

som ikke er ferdig regulert pr d.d. I tillegg plasseres 2 boliger på Beinskardet, tomt i nytt boligfelt. Ett av disse 

boligene er en allerede anskaffet bolig, som i dag står ved «Persstua», og vil bli flyttet fra denne lokasjonen, da 

tillatelsen til å ha den på denne eiendommen er midlertidig. 

 

Disse området er nye, og i kommunens eie. Fordelen med å plassere slik boliger i nye felt, er at andre som 

ønsker å etablere seg i området, er klar over at disse boligene med dette formålet allerede er der, eller er 

planlagt oppført i området.  



Saknr: 5/19 

 

 
 

Vedlagt er eksempler på boligmoduler fra en leverandør. Kommunen vil innhente anbud på tre boligmoduler i 

tråd med reglene rundt offentlige anskaffelser. 

 



Saknr: 6/19 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

06.01.2020 

Arkivsaksnr: 

19/2978 

Sak nr: 

6/19 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

6/19 Frøya eldre- og brukerråd 06.01.2020 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet Trøndelag fylkeskommune 13.11.19 

Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet Trøndelag fylkeskommune 14.11.19 

 



Saknr: 7/19 

FRØYA KOMMUNE 

Frøya eldre- og brukerråd Møtebok 
Møtedato: 

06.01.2020 

Arkivsaksnr: 

19/2977 

Sak nr: 

7/19 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

7/19 Frøya eldre- og brukerråd 06.01.2020 

 

ORIETERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens orientering: 

 

- Utlysning brukerombud 

- Beredskapsplan 

- Gjennomgang Reglement for Eldre- og Brukerråd (mandatet) 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2974    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ELDRERÅDET 18.11.19 OG 

BRUKERRÅDET 13.05.19  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte i Eldrerådet 18.11.19 og protokoll fra møte i Brukerrådet 13.05.19 

godkjennes som fremlagt.  

 

 

Vedlegg: 

 

- Protokoll fra møte i Eldrerådet 18.11.19 

- Protokoll fra møte i Brukerrådet 13.05.19 

 

 

 

 

 

 













FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunalt Brukerråd:
Møtested:
Møterom C

Møtedato:
13.05.2019

Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
12:00-12:45 4 av 5

Frå og med sak:
Til og med sak:

10/19
15/19

Faste representanter i Kommunalt Brukerråd i perioden 2015 - 2019

Medlemmer;

Heidi Taraldsen, leder
Ivar Martin Johansen, nestleder
Ole Håkon Karlsen

Halgeir Sandvik.
Marry Greif

Varamedlemmer i rekkefølse:

Randi Foss Fjærli
Kirsten R. Antonsen

Rigmor Mathisen
Cathrine Garder Ovem
Edmund Holm

Faste representanter med forfall
Ole Håkon Karlsen

Ivar Martin Johansen

Vararepresentanter som møtte:

Riginor Mathisen

Merknader:

l.

Underskrift:

Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.

I^OoLi/ {ajtMJUiy^^
Hlpidi Taraldsen

Leder

u.cfwor

Rigmor IVIathisen
Protokollunderskriver

l̂erduc^ -{uv^v\^
Veronica Furuvik

Sekretær



HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Kommunalt Brukerråd
Møtedato: 13. 05.2019

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.

Innhald

10/19 19/933
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01.04.19

11/19 19/932
HØRING - RETNINGSLINJER FOR BYTTE AV SKOLEKRETS

12/19 19/1253
HØRING - TILLATELSE TIL Å ETABLERE RAMPE

13/19 19/1252
HØRING - RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED SAKER ETTER
ALKOHOLLOVEN

14/19 19/1251
REFERATSAKER

15/19 19/1256
ORIENTERINGER



10/19

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 01. 04. 19

Vedtak:

Protokoll frå møte 01.04. 19 godkjennes som fremlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 01. 04. 19 godkjennes som fremlagt.

11/19
HØRING - RETNINGSLINJER FOR BYTTE AV SKOLEKRETS

Vedtak:

Kommunalt Brukerråds uttalelse:

Brukerrådet støtter retningslinjene for bytte av skolekrets som fremlagt.

Enstemmig.

Kommunalt brukerråds behandling i møtel3.05.19:

Kommunalt Brukerråds uttalelse:

Bmkerrådet støtter retningslinjene for bytte av skolekrets som fremlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt Brukerråds uttalelse:

12/19
HØRING - TILLATELSE TIL Å ETABLERE RAMPE

Vedtak:

Kommunalt brukerråds uttalelse:

Kommunalt brukerråd støtter bygging av rampe mellom Rema 1000 og Sørveien som vist på kartutsnitt
og i tråd med avtale mellom Frøya kommune og utbygger. Frøya kommune bes etablere oppmerking og
skilting av gangfelt over veien frå rampe til parkeringsplassen.

Enstemmig.



Kommunalt brukerråds behandling i møtel3.05.19:

Kommunalt bmkerråds uttalelse:

Kommunalt bmkerråd støtter bygging av rampe mellom Rema 1000 og Sørveien som vist på kartutsnitt og i tråd
med avtale mellom Frøya kommune og utbygger. Frøya kommune bes etablere oppmerking og skilting av
gangfelt over veien frå rampe til parkeringsplassen.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt bmkerråds uttalelse:

13/19
HØRING - RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED SAKER ETTER ALKOHOLLOVEN

Vedtak:

Kommunalt brukerråd støtter framlagte vedtak som vist.

Frøya kommune vedtar at følgende tilleggspunkt legges til i Frøya kommunes retningslinjer for arbeidet
med saker etter alkoholloven under punktet «Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt
anledning»:

Større arrangement:

For større arrangement hvor man søker om skjenkebevilling for en enkelt anledning og som er åpent for
mindreårige (under 18 år) må arrangør ha eget skjenkeområde med 18-års aldersgrense og egen
adgangskontroll.

Større arrangement defineres som arrangement som forventer eller selger billetter til over 500 personer.

For de arrangementene som har 18-års aldergrense kan hele festivalområdet eller deler av
arrangementsområdet være skjenkeområde.

Skjenkestyrer og stedfortreder ved festivaler og større utearrangement må ha avlagt kunnskapsprøven i
alkoholloven før skjenking finner sted.

Skjenkestyrer og stedfortreder, som et minimum, må også ha gjennomført e-læringskurset «Ansvarlig
vertskap» på httDS://ansvarli2vertskap.helsedirektoratet.no

Vedtaket iverksettes frå 01.06. 19

Enstemmig.

Kommunalt brukerråds behandling i møtel3.05.19:

Kommunalt bmkerråd støtter framlagte vedtak som vist.

Frøya kommune vedtar at følgende tilleggspunkt legges til i Frøya kommunes retningslinjer for arbeidet med
saker etter alkoholloven under punktet «Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning»



Større arrangement:
For større arrangement hvor man søker om skjenkebevilling for en enkelt anledning og som er åpent for
mindreårige (under 18 år) må arrangør ha eget skjenkeområde med 18-års aldersgrense og egen adgangskontroll.

Større arrangement defineres som arrangement som forventer eller selger billetter til over 500 personer.

For de arrangementene som har 18-års aldergrense kan hele festivalområdet eller deler av arrangementsområdet
være skjenkeområde.

Skjenkestyrer og stedfortreder ved festi vaier og større utean-angement må ha avlagt kunnskapsprøven i
alkoholloven før skjenking finner sted.

Skjenkestyrer og stedfortreder, som et minimum, må også ha gjennomført e-læringskurset «Ansvarlig vertskap»
påhttps://ansvariigvertskap.helsedirektoratet.no

Vedtaket iverksettes frå 01.06. 19

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunalt bmkerråd støtter framlagte vedtak som vist.

Frøya kommune vedtar at følgende tilleggspunkt legges til i Frøya kommunes retningslinjer for arbeidet med
saker etter alkoholloven under punktet «Ambulerende skjenkebevilling/skjenkebevilling til en enkelt anledning»:

Større arrangement:
For større arrangement hvor man søker om skjenkebevilling for en enkelt anledning og som er åpent for
mindreårige (under 18 år) må arrangør ha eget skjenkeområde med 18-års aldersgrense og egen adgangskontroll.

Større arrangement defineres som arrangement som forventer eller selger billetter til over 500 personer.

For de arrangementene som har 18-års aldergrense kan hele festivalområdet eller deler av arrangementsområdet
være skjenkeområde.

Skjenkestyrer og stedfortreder ved festivaler og større utearrangement må ha avlagt kunnskapsprøven i
alkoholloven før skjenking finner sted.

Skjenkestyrer og stedfortreder, som et minimum, må også ha gjennomført e-læringskurset «Ansvarlig vertskap»
påhttps://ansvarlievertskaD.helsedirektoratet.no

Vedtaket iverksettes frå 01. 06. 19



14/19
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

15/19
ORIENTEMNGER

Orientering om svømmehallen.



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2975    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

KONSTITUERING ELDRE OG BRUKERRÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Som leder velges: 

 

Som nestleder velges: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2976    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

MØTEPLAN 1. HALVÅR 2020  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Følgende møteplan vedtas for 1. halvår 2020: 

 

 

Møteplan 1. halvår 2020 
 
 

Utvalg Januar Februar Mars April Mai Juni 

KST 30.01 27.02 26.03 

 

30.04 28.05 18.06 

FSK 07.01 

21.01 

 

04.02 

18.02 

 

*28.02 

 

   03.03 

   17.03 

 

03.04  

 

05.05 

19.05 

02.06 

16.06 

 

HFF 16.01 13.02 12.03 16.04 14.05 11.06 

HFD 14.01 11.02 10.03 14.04 12.05 09.06 

KU       

FEB       

FUR       
 

 
Felles formannskapsmøte Orkdalsregionen 28.02.20 kl 10.00 – 16.00 i Orkdal kinosal 

Felles formannskapsmøte med Trondheim, Hitra og Nærøysund blir i løpet av våren, dato ikke satt. 

 

1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart  kl. 09.00 

3)  Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst,  

NAV og kultur holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

4) Hovedutvalg for allmenne og  

tekniske tjenester   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

5) Frøya Eldre og Brukerråd  Mandager med møtestart kl. 10.00 

7) FUR      Mandager med møtestart kl. 15.30 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  



Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt. 
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Innledning 

Vi vet aldri når en uønsket hendelse rammer oss som samfunn, eller hva den 
uønskede hendelsen består av. Det vi imidlertid kan si med sikkerhet, er at 
uønskede hendelser vil skje, og at vi som samfunn vil bli utfordret. Å erkjenne dette 
er en viktig forutsetning for et godt samfunnssikkerhetsarbeid.  

Uønskede hendelser som lyngbrannen på Frøya i 2014, krevde kommunal 
håndtering, og samarbeid med flere beredskapsaktører. Kommunen skal være 
forberedt på å håndtere slike uønskede hendelser.  

Kommunene skal utvikle trygge og robuste lokal-samfunn og har et generelt og 
grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor 
sitt geografiske område. Kommunene skal bidra til å opprettholde kritiske 
samfunnsfunksjoner også ved uønskede hendelser. På denne måten utgjør 
kommunene fundamentet i norsk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. 

 

«Formålet med kommunal beredskapsplikt er at 
kommunene skal arbeid helhetlig og systematisk 
med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av 
sektorene i kommunen. Kunnskap om risiko og 
sårbarhet er vesentlig for å redusere 
sannsynligheten for at en uønsket hendelse 
inntreffer, og for å redusere konsekvensene 
dersom den inntreffer. Gjennom å utarbeide en 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse får 

kommunene både bedre oversikt over og økt bevissthet om risiko og sårbarhet. I 
tillegg får kommunene kunnskap om hvordan risiko og sårbarhet kan håndteres for 
å styrke samfunnssikkerhetsarbeidet.» (sit. DSB) 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal:  

 gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen 

 gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen 

 fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer 

 gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i 

kommunen 

 identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere 

påkjenninger 

 gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i 

kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

 gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale 

ansvarsområder og fylkesROS 

Bakgrunn for arbeidet 

I Norge er arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap bygd opp rundt fire 
prinsipp. Disse er beskrevet slik i St.meld.nr 22 om Samfunnssikkerhet:  
 
Ansvarsprinsippet innebærer at den etat som har ansvar for et fagområde i 

en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere 
ekstraordinære hendelser på området.  

Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man operer med til daglig skal 
være mest mulig lik den organisasjonen man har under 
kriser. 

Nærhetsprinsippet  innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et 
lavest mulig nivå. 

Samvirkeprinsippet innebærer samarbeid og samvirke for å sikre helhetlig 
og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og 
lokalt nivå. 

 
Ut fra disse prinsippene er kommunene og regionale statlige fagetater sentrale i 
håndteringen av krise og i arbeidet med å forebygge uønskede hendelser. De skal 
forebygge gjennom godt planverk, kvalitetssikringssystem og oppfølgingsrutiner for 
sitt ansvarsområde. Når det gjelder krisehåndtering er det politiet som har den 
overordnede ledelsen ved hendelser der liv og helse er truet. Kommune skal på sin 
side hjelpe til med for eksempel evakuering, innkvartering og forpleining. De har 

«En god kommunal 
beredskap er en 
grunnleggende 
forutsetning for en god 
nasjonal beredskap.»  

Stortingsmelding 29 

(2011–2012) 
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også ansvar for opprydning og oppfølging i etterkant av en krise innenfor sitt 
geografiske område.  
Fylkesmannen spiller en viktig rolle som pådriver og rettleder for et systematisk og 

samordnet samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i fylket, både på regionalt og 

lokalt plan. Ved en krise kan fylkesmannen ha rollen som samordner, varslings- og 

rapporteringsformidler, bistandsyter og bindeledd mellom sentrale og lokale 

styresmakter. Fylkesberedskapsrådet er Fylkesmannen sitt viktigste 

samordningsorgan både i det forebyggende arbeidet og i krisehåndteringen. Dette 

rådet er sammensatt av Politiet, Forsvaret, Sivilforsvaret, helseforetakene og andre 

fagetater som har viktige beredskapsoppgaver i fylket. 

Mål og hensikt med revideringen 

Alle kommuner skal ha en ROS-analyse. Disse skal rulleres jevnlig slik at man til 

enhver tid har en oppdatert ROS-analyse med en identifikasjon av uønskede 

hendelser. Hver enkelt hendelse skal så konsekvensutredes slik at kommunenes 

beredskap er tilpasset det risikobildet som er gjeldende til enhver tid. 

Hitra og Frøya kommuner utarbeidet i 2015 ROS-analyser i samarbeid. Frøya og 

Hitra opplever å ha stort sett samme risikobilde, og det er stort sett de samme 

aktørene som er representert i håndteringen av hendelsene. Det var derfor naturlig 

å slå sammen arbeidet med rulleringen av de to enkeltstående ROS-analysene. Ut 

fra kravet i lovverket utarbeidet kommunene hvert sitt selvstendige 

analysedokument.  

Som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi skal denne ROS-

analysen revideres i 2019. Frøya kommune utførte denne revideringen selvstendig, 

da Hitra kommune allerede hadde igangsatt arbeidet. Revideringen har fokus på 

oppdatering av analysen i forhold til nylige utarbeidede ROS-analyser innen 

kommunen, igangsatte tiltak etter forrige revidering og tiltaksplan. Involvering fra 

privat næringsliv har i denne revideringen hatt et spesielt fokus.  

Etter utarbeidelsen av Helhetlig ROS i 2015 har kommunen gjennomført flere tiltak 

for å redusere sannsynlighets- og konsekvensgrad av hendelser. Disse tiltakene 

har bidratt til endring av risikovurderingene. Dette er justert i revidert ROS-analyse.  

Gjennomføring av arbeidet 

Med bakgrunn i mandat fra rådmannen i kommunen ble det nedsatt en 

arbeidsgruppe for arbeidet med revidering av helhetlig ROS-analyse. 

Arbeidsgruppen ble sammensatt av ulike fagpersoner i Frøya kommune: 

 Beredskapsansvarlig Marit Wisløff Norborg 

 Samfunnsplanlegger Kristin Strømskag 

 Arealplanlegger Anders Hekland 

 Varabrannsjef Johan Pettersen 

 Virksomhetsleder kommunalteknikk Ann-Magritt Glørstad 

 Rådgiver Lars Christian Larsen 

 Samfunnsmedisiner Ingrid Kristiansen 

Arbeidsgruppas arbeidet ble innledet med et møte med Fylkesmannens 

kommunal- og justissavdeling ved fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, for å 

avklare forventninger og rammer for revideringen.  

Arbeidsgruppa gjennomførte 3 møter. Utarbeidede ROS-analyser fra 

virksomhetene ble gjennomgått og analysen oppdatert. Det ble holdt møter med 

følgende næringsaktører: 

 Salmar ASA 

 Nutrimar 

 BewiSynbra 
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I møter med næringsaktørene ble deres ROS-analyser og beredskapsplaner 

gjennomgått og relevant informasjon derfra innarbeidet i kommunens helhetlige 

ROS-analyse.   

Revidert ROS-analyse ble deretter sendt ut på høring. 

Identifisering av uønskede hendelser 

Å identifisere hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, er en viktig del av 

arbeidet med en helhetlig ROS. Hvilke uønskede hendelser som kan ramme den 

enkelte kommune vil variere.  

Hendelsene er inndelt i tre typer: 

 naturhendelser 

 store ulykker 

 tilsiktede hendelser 

Eksempler på naturhendelser kan være storm, flom, skred og pandemi. Store 

ulykker kan for eksempel være eksplosjonsulykker, transportulykker eller utslipp av 

giftige gasser eller andre stoffer.  

Svikt i kritisk samfunnsfunksjon og infrastruktur kan enten oppstå som en 

følgehendelse av en annen uønsket hendelse (for eksempel naturhendelse, 

ulykke, tilsiktet hendelse), men det kan også skyldes direkte svikt i 

samfunnsfunksjonen eller infrastrukturen. Et eksempel er utfall av 

hovedstrømkabel til en øy eller svikt i vannforsyning som følge av teknisk svikt i 

kontrollsystemet til renseanlegget. Disse hendelsene er inkludert i sjekklisten som 

store ulykker. Tilsiktede hendelser er uønskede hendelser som forårsakes av en 

aktør som handler med overlegg, som for eksempel en skyteepisode på en skole 

eller sabotasje på kritisk infrastruktur. 

Viktige begreper 

I en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse identifiserer vi uønskede hendelser som 

kan komme til å skje, og vi beskriver risiko og sårbarhet forbundet med disse. 

Sentrale begreper i analysen er risiko, sannsynlighet og konsekvens. 

Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og 

usikkerhet knyttet til dette. Sannsynlighet brukes som mål på hvor trolig vi mener 

det er at en bestemt hendelse vil inntreffe, angitt som innenfor hvilket tidsrom, gitt 

vår bakgrunnskunnskap. Når risiko vurderes, legger vi til grunn en viss kunnskap. 

Det er ofte mange forutsetninger og antakelser og kunnskapen kan være god eller 

begrenset, og noen av forutsetningene kan komme til å vise seg å være feil. 

Ydmykhet er med andre ord nødvendig når vi uttaler oss om risiko. 

 

Risiko framkommer når man sammenstiller sannsynlighet og konsekvens:  

 

Figuren under viser graden av risiko når sannsynlighetsgrad og konsekvens for en 

uønsket hendelse sammenstilles. 

Svært høy 
sannsynlighetsgrad 5 10 15 20 25 

Høy 
sannsynlighetsgrad 4 8 12 16 20 

Middels 

sannsynlighetsgrad 
3 6 9 12 15 

Lav 
sannsynlighetsgrad 2 4 6 8 10 

Svært lav 
sannsynlighetsgrad 

1 2 3 4 5 

 Ingen 
konsekvens 

Lav 
konsekvens 

Middels 
konsekvens 

Høy 
konsekvens 

Svært høy  
konsekvens 

I analysen er følgende grader av sannsynlighet og konsekvens brukt: 

SANNSYNLIGHET x KONSEKVENS = RISIKO 
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Fargeforklaring: 

 
Høy risiko 

 

Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes med hensyn til 
risikovurderende tiltak. 

 
Middels risiko 

 

Akseptabelt. En risiko som ikke er til hinder for at aktiviteten kan 
påbegynnes eller systemet tas i bruk, men hvor det er nødvendig å se 
nærmere på muligheten for risikoreduserende tiltak. 

 
Lav risiko 

 

Aksepteres uten videre. Er det tydelige risikoreduserende tiltak bør disse 
vurderes opp mot kost/ nytte og kvalitet. 

 

Forklaring til tabellen 

Etterfølgende tabell er en samling av de hendelser som er kommet fram i arbeidet. 

Disse er inndelt i: 

 naturhendelser,  

 store ulykker og  

 tilsiktede hendelser. 

Det er i tillegg lagt inn kategorien «udefinerte hendelser».  

Flere hendelser (risiko- og sårbarhetsfaktorer) framkommer under flere av 

kategoriene. En hendelse knyttet til forurensning av vannkilde kan inntreffe både 

som følge av naturhendelse, stor ulykke og tilsiktet hendelse. 

Forhold der risiko- og sårbarhetsfaktorer påvirker hverandre (forsterker risiko- eller 

sårbarhet) er scenarier som kan oppstå dersom flere ulykker inntreffer samtidig.  
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ROS analysen er bygd opp i to faser. 

Fase 1 

En gruppe kreative pessimister samler forslag til ulke scenarier innenfor de tre 

kategoriene. Scenariene beskrives med årsak og konsekvens.  

Deretter vurderes sannsynligheten for at en slik hendelse inntreffer og 

konsekvensene av hendelsen ut fra sannsynlighets- og konsekvensmatrisene vist 

på forrige side. Fase en tar utgangspunkt i de ressursene som er tilgjengelige ved 

utførelsen av analysen. 

Fase 2 

I fase to setter man en oversikt over tiltak som reduserer sannsynlighet og 

konsekvens. Deretter vurderes hendelse på nytt, og en ny risikofaktor settes. 

Målet med fase 2 er å redusere risikoen slik at hendelsen kommer inn under 

middels eller lav risiko i tabellen til venstre.  

 

Befolkningsvarsling 

Befolkningsvarsling kan være nødvendig ved flere typer hendelser. Hendelser som 

kan være / er omfattet av varsling, er merket med «BEF.VARSLING». Merknaden er 

lagt under Ansvar i matrisen for å tydeliggjøre hvem som er ansvarlig for 

varslingen.  

Befolkningsvarsling gjennomføres på ulike måter, - ved bruk av varslingssystem på 

SMS, varsling via media (Radio / TV / aviser / nettsider / sosiale medier) og fysisk 

varsling ved hjelp av for eks. politi. Omfanget av varsling til befolkningen vil være 

avhengig av omfanget og alvorlighetsgraden på hendelsen.  

Frøya kommune har flere systemer som kan benyttes til befolkningsvarsling: 

 UMS lokasjonsbasert varsling 

 UMS varsling gjennom CIM 

Risikokatalysatorer  

En risikokatalysator er en hendelse som kan påvirke en annen hendelse (som 

inntreffer samtidig) slik at konsekvensene av denne forsterkes. Eksempler på slike 

scenarier er stengte veier / tuneller / ekstremvær, som fører til at nødetater ikke 

kommer fram i tide.  

Parallelle hendelser vil derfor kunne påvirke beredskapsevnen til kommunen opp 

mot kapasitet på ressursene. Dette forsterkes blant annet som følge av 

sentralisering av ressurser innenfor politi-, brann- og redning.  

Hendelser i analysen som ansees å være risikokatalysatorer er disse: 

• Stengt tunell, veisamband eller bru  

• Bortfall av el. Kraft   

• Bortfall og forurensning av vann    

• Bortfall av datakommunikasjon, telefoni (fast/ mobil), brudd på 

nødsamband. 

 

 

 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Naturhendelser         

NR 
Hendelse 

Naturhendelser 
Årsak Konsekvens 

Sann-
synlighets

-grad 

Konsekvens-

grad 
Risiko 

Sannsynlighets-

reduserende tiltak 

Sannsynlighets-

grad etter tiltak 

Konsekvens-

reduserende tiltak 

Konsekvens – 

grad etter tiltak 
Risiko etter tiltak Ansvar 
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1 

Ulykker til sjøs, 
personskader 
(Hurtigbåt, hurtigrute, 

o.l.) 

Ekstremvær, 
klimaendringer 

(vind, bølge, tåke) 

Utslipp til sjø, 
personskader, 

dødsfall 
3 5 15 

- Innstille ruter ved 

dårlig vær 
- Se på om flere 
båter bør ha AIS 
- Høyere krav til 

bemanning på 
passasjerbåter 
Høyere krav til 

materiell  

2 

- Få oversikt over 

lokale ressurser 
(båter) inn i 

beredskapsplana 
- Høyere krav til 

bemanning på 
passasjerbåter 
Høyere krav til 

materiell 

5 10 
Kommunen pådriver for 
gjennomføring av tiltak 

2 

Ulykke til sjøs, 
personskader, 
turisme, fritidsbåter 
o.l. 

Ekstremvær, 
klimaendringer 

(vind, bølge, tåke) 

Personskader, 
dødsfall 5 4 20 

- Bedre opplysning/ 
informasjon rundt 

farer på sjø – 
regelverk. – 

Holdningsskapende 
arbeid 

- Høyere krav til 
utleiefirma 

- Større 
tilstedeværelse av 

politi på sjø, spesielt 
arrangement 

4 

- Påbud om bruk av 
flytevest i båt 

- Få oversikt over 

lokale ressurser 
med båt, få dette 

inn i plana 
- Krav til sporing av 

utleiebåter 
 

4 16 

- Kommunen pådriver ovenfor 

politiet 
- Kommunen pådriver for 

holdningsskapende arbeid. 
- Kommunen pådriver ovenfor 

utleier. 

3 
Ulykker til sjøs, 
utslipp, tankskip, 

godstrafikk o.l. 

Ekstremvær, 
klimaendringer 

(vind, bølge, tåke) 

Store utslipp til sjø, 
strand. Store 

konsekvenser for 

havbruk, miljøskade, 
omdømme 

2 5 10 
- Ingen 

 2 

- Få på plass 
tilgjengelig utstyr 

for utslipps-
bekjempelse 

- Gjennomføre 
øvelser 

 

5 10 

- Kommunen (Brann og 
beredskap/ IUA) og stat 

(Kystverket). 

- Norsk Oljevernforening For 
Operatørselskap (NOFO). 

4 
Skade fra havbruk/ 
lakserømming 

Ekstremvær 

Rømming av laks til 
sjø, påvirkning av 

villaksstammen, tap 

for næring 

5 4 20 

- Strengere/ oftere 
tilsyn 

- Gjennomgang av 

rutiner 
- Strengere krav 

4 

- Beredskapsplaner 
for gjenfangst 

- God internkontroll 
- Sterilisering 

 
 
 

3 12 Overordnet myndighet 

5 Stormflo 
Ekstremvær, 

klimaendringer 

 

Vanninntrenging, 
skader på hus, 

brygger, anlegg. 
 

 

4 3 12 

Nye bygg bygges 

minimum på kote 3. 
Planbestemmelser 

til arealplan og 
saksbehandlings-

rutiner tar høyde for 
dette.  

3 

- Beredskapsplaner 

for stormflo/ 
vanninntrenging 
- Kompetanse og 

utstyr for 

restverdiredning 

2 6 

Plan- og bygningsloven 

- Arealplanlegging i kommunen 
- Beredskap på restverdiredning i 

Brann 
- Beredskapsplaner på 

«risikoobjekt»  
BEF.VARSLING 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Naturhendelser         

NR 
Hendelse 

Naturhendelser 
Årsak Konsekvens 

Sann-
synlighets

-grad 

Konsekvens-

grad 
Risiko 

Sannsynlighets-

reduserende tiltak 

Sannsynlighets-

grad etter tiltak 

Konsekvens-

reduserende tiltak 

Konsekvens – 

grad etter tiltak 
Risiko etter tiltak Ansvar 
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Ta i bruk kart for 

områder som vil bli 
berørt av framtidig 
havnivåstigning. 
Kartlegging av 

eksisterende bygg i 
strandsonen. 

6 
Skade ved 
lynnedslag 

Ekstremvær, 
tordenvær 

 
Brann i bygning eller 

terreng, bortfall av 
elektrisitet, telefon, 

nettverk 
 

5 3 15 
- Lynavleder på 

høye bygg 
 

4 
- Redundans på 

mobil/ nettverk 
 

3 12 
- Tjenesteleverandører 

- Byggeiere  
BEF.VARSLING 

7 Lyng og skogbrann Tordenvær 

 
Ødeleggelse på skog 

og bygninger 
 

 

4 3 12 -Ingen 4 

- Beredskapsplaner 
mot brann i utmark 

- Gjennomføre 
øvelser 

-Kompetanse på 
innsatsledelse 
-Tilgjengelig 

brannutstyr til store 

utmarksbranner 
-Vurdere branngate 
mellom bebyggelse 

og lyngområder 

3 12 
- Kommune ved 

beredskapsledelsen 
- Brannvesen 

BEF.VARSLING 

8 Bortfall av el. Kraft 

Anleggsskade 

forårsaket av 
ekstremvær, 

langvarig tørke 

Bortfall av 

oppvarming i 
institusjon/ hus. Drift 

av helsetjenester 
bla.a. IKT utstyr. 

Svikt i 
kommunikasjon. 

Stenging av tunell 
som følge av 

strømstans. 
 
 

5 4 20 

- Legge strøm i 
jorda 

- Hogst av trær 

langs linja 
- Oppgradering el. 

Anlegg 
- Tilsyn 

 

3 

- Oversikt over 
personer som bor 

hjemme med 

livsviktig medisinsk 
utstyr avhengig av 
strøm (eks Bipap 

m.m.) 

- Beredskap med 
aggregat/ trafo 
- Oversikt over 

utstyr og ressurser 

- Evakueringsplan 
- Aggregat i begge 

tuneller. 
- 

Beredskapsferjeleie

. Må lage en 

3 9 

- Strømleverandører 
(Trønderenergi) 

- Kommunen – Pleie og omsorg 
(Beredskapsplaner) 

- Statens Vegvesen/ Mesta  
Beredskapsansvarlig 

BEF.VARSLING 
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prioriteringsliste på 

hvem som skal 
være med på ferga 
- Øvelser, utstyr for 
å håndtere vann/ 

oversvømmelse 
Hvilke rutiner har 
bensinstasjoner, 

butikker, 

ambulanse, politi? 
Behov for lading av 

sambandsutstyr, 
hjertestartere m.m. 

9 

Bortfall av 
datakommunikasjon, 
telefoni (fast/ mobil), 

brudd på 
nødsamband. 

Forårsaket av 
ekstremvær, 

strømstans 

Svikt i medisinsk 
utstyr, begrenset 

betalingsform, 
bortfall av databaser, 

informasjonskanaler. 
Fare for liv og helse 

3 4 12 

- Nødnett 
- Øke 

batterikapasitet på 
mobilmaster 

- Bedret stabilitet på 
eksisterende nett 

 

3 

- Back up løsninger 
på nett og mobil 
- Oversikt over 

utstyr og ressurser 
 

3 9 
- Tjenesteleverandører 
- Kommuneberedskap 

BEF.VARSLING 

10 
Ras som stenger 
fylkesvei 714 

Ekstremvær, 
naturlig geologisk 

prosess 

 

Personskade, 
invaliditet, død, 

skade på eiendom, 
fremkommelighet. 

 

2 5 10 

- Tuneller, Bedret 
rassikring 

-Rassikring av 
veistrekninger 

 

2 

- Omkjørings-
muligheter 

- Beredskap for å 
fjerne rasmasser 

 

4 8 
- Fylkeskommunen 

- Statens vegvesen/ Mesta 
BEF.VARSLING 

 

11 
Brudd på 

vannforsyning 
Langvarig tørke 

 
Rammer industrien, 

drift av institusjoner 
påvirkes. 

 

3 5 15 
- Planer for styrt 

vannforbruk 3 
- Avsaltingsanlegg 

for sjøvann 2 6 
Kommunen  

BEF.VARSLING 

12 
Bakterier i 
vannanlegg/ 

vannforsyning 

Langvarig tørke 
Rammer industrien, 
drift av institusjoner 

påvirkes 
3 5 15 

Bedre overvåkning 

av ytre påvirkning i 
nedslagsfeltet (hjort, 
husdyr m.m.) rutiner 

i vannanlegg 

- Fullstendig deling 
av vann- og 

avløpsanlegg  
 

3 

--Planbestemmelse 

i kommuneplanens 
arealdel som sikrer 

nedbørsfeltet 
drikkevannskilde 

- Rutiner og 
overvåkning 
Hyppigere 

vannprøver – 

vannprøvetaking 

3 9 
Kommunen 

Vannverkseier  

BEF.VARSLING 
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ihht ROS-analyse 

overholdes.  
Tilsyn døde dyr etc. 

rutine i årshjul.  
-rutiner for 

forebygging av 
Legionella 

 

13 

Redusert 
fremkommelighet 
som følge av stort 

snøfall 

Ekstremvær – 
stort snøfall 

 

Redusert 
framkommelighet til 

sentrale 
infrastrukturanlegg 

som vannforsyning, 
teleinstallasjoner o.l. 

 
 

3 2 6 

- Økt brøyte- og 
strøberedskap. 

- Bedre overvåkning 
av vær- og 

føremeldinger 
- Automatisering og 

overvåkning 

2 

- Oversikt over 
hvem som kan 

inngå i en utvidet 
kommunal 

brøyteberedskap 
- Tilgang på 
snøskutere 

2 4 
- Kommunen og fylkeskommunen 

- Trønderenergi 
- Telenor  

BEF.VARSLING 

14 
Smittsomme 
sykdommer 

(Epidemi/ pandemi) 

Bakterier/ virus i 
næringsmidler 
(vann – mat og 

liknende) 

Sykdom/ død. Press 
på helsetjenesten. 

Mangel på 
helsepersonell. 

 
 

2 5 10 

- Informasjon om 
tiltak (redusere 

smittefare) 
- Informasjon/ 

holdningsskapende 
arbeid (vaksiner) 

- Fokus på 
desinfisering 

(håndhygiene) 
- Planer/ rutiner i 

helsevesenet 
- Bevisst på rutiner i 

næringen 
 

2 

- Tilgang på riktig 
medisin 

- Oppdatert 

smittevernplan 
- 

Oppgraderingsplan 
for helsetjenesten 

- Følge plan for 
helse og 

sosialberedskap 
- Følge 

Pandemiplan 
 

3 6 
Kommune og Kommunelege 

Helsetilsyn 
Mattilsyn  

BEF.VARSLING 

15 
Smittsomme 
sykdommer hos 

husdyr og buskap 

Smitte gjennom 
levende dyr og 

mennesker. 

Smitte via import, 
smitte via for 

Sykdom og død på 

husdyr og buskap 2 4 8 

- Bevisst på rutiner 
- Klesskift 

- Rutiner for 

desinfisering 
- Slusesystem 

 

2 

- Informasjon til 

befolkningen 
- Informasjon til 
andre bønder 
- Nedslaktning 

- Rutiner for 
overvåkning og 

varsling ved 
utbrudd. 

 

4 8 
- Mattilsynet 

- Den enkelte dyreholder 

- Kommunelege 
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16 
Flått (Borelia og 
lignende) 

Økt tetthet/ 
utbredelse av flått 

Sykdom/ død som 

følge av Boleria. 
Redusert omdømme/ 

innskrenkning av 
bevegelsesfrihet. 

Tap i 
reiselivsnæringa. 

3 3 9 

 

- Ta ut dyr, redusere 
hjortestammen. 

Kutte gress. 
Bråtebrenning 

- Vaksinering? 
 

3 
- Informasjon for å 

redusere frykt 
 
 

3 9 
- Helsetilsynet 
- Mattilsynet 

- Kommunen (Viltforvaltning) og 
Kommunelege/ helsetjeneste. 

17 

Smittsomme 
sykdommer på 
oppdrettsfisk (laks, 
ørret) 

Smitte via sjø/ fra 
mennesker/ for/ 

båter etc. 

Økonomiske tap for 
bedrift. Bortfall av 

hjørnesteinsbedrift. 
4 4 16 

- Videre forskning 
- Følge gjeldende 

regelverk/ HMS 
- Tilrettelegge for 
gode lokaliteter/ 
avstand mellom 

lokaliteter 
 

4 

- Nedslakting 

- Rask reaksjon 
- Følge gjeldende/ 

oppdaterte 
prosedyrer 

 

3 12 
Mattilsynet – Fylkesmannen 

Bedriften 

18 
Smittsomme 
sykdommer 
(Fugleinfluensa) 

Sykdom på fugl/ 
vill fugl 

Smitte fra villfugl til 
tam fugl. Tap for 

næringsliv 
2 2 4 

- Følge gjeldende 

regelverk/ HMS 
(landbruk) 
- Oppsyn 

 

2 

- Planer for deponi 
- Planer for 

begrensning av 
spredning 

- Nedslakting - 
medisinering 

2 4 
- Kommunen 

- Mattilsynet 
- Næring i samarbeid med 

offentlige myndigheter. 

19 Tsunami 
Undersjøisk ras, 

jordskjelv 

Tap av liv, 
personskader, 

miljøskader, 
materielle skader, 
økonomiske tap 

 

1 4 4 
- Varsling (tidlig) 

 1 

- Gode rutiner på 
varsling og 
informasjon 

- Kartlegging 
(geologer) 

- Beredskapsplaner 
lokalt/ nasjonalt 

 

3 3 

Offentlige 
NGU 

Fylkesmannen 
Kommune 

Stat  
BEF.VARSLING 

20 Havnivåstigning 
Global 

oppvarming 

Skader på bygg og 
tekniske anlegg, 

oversvømmelse 
1 2 2 

- Ingen 
 1 

- Planlegge ved ny-
bygging 

- Strategi for evt. 

flytting av bosatte 
Planbestemmelser 

til arealplan og 
saksbehandlings-

rutiner ivaretar 
dette. 

Utarbeide egne kart 
for områder som vil 

bli berørt av 
framtidig 

1 1 
Kommunen 

Fylkesmannen 
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havnivåstigning og 

vurdere tiltak ihht 
dette.  

-Oppdatere aktuelle 
kommunale planer  

21 
Hindret/ 
vanskeliggjort 
utrykning til øyrekka 

Værforhold 

Store materielle 
skader ved brann, 

forsinket hjelp til 
syke/ skadde, 
forverring av 

sykdom/ skade, død. 

 

3 4 12 
 Tilgang på båter 
som går uansett 

værforhold 
 

3 

- Opplæring/ 
øvelser og tilgang 

på nødvendig utstyr 
for fastboende.  

Inngå avtaler for 
båttransport  for å 
møte kravene til 

beredskap. Kanskje 

kan dette håndteres 
fra andre 

kommuner ang. 
Froan/Halten 

3 9 
Kommunen 

Nødetater/ Helsevesenet 
BEF.VARSLING 
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Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighets-
grad etter tiltak 

Konsekvens-
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1 

Ulykker til sjøs, 
personskader 
(Hurtigbåt, hurtigrute, 

o.l.) 

Ekstremvær, 
maskinhavari, 

navigasjonsfeil, 
annen 

menneskelig feil 

Utslipp til sjø, 
personskader, 

dødsfall 
3 5 15 

- Innstille ruter ved 

dårlig vær 
- Se på om flere båter 

bør ha AIS 
- Høyere krav til 

bemanning på 
passasjerbåter 

 

2 

- Få oversikt over 
lokale ressurser 

(båter) inn i 
beredskapsplan 

 

5 10 
Kommunen pådriver for 
gjennomføring av tiltak.  

2 

Ulykke til sjøs, 
personskader, 

turisme, fritidsbåter 
o.l. 

Ekstremvær, 

dårlig sjøvett, 
dårlige båter  

Personskader, 

dødsfall 5 4 20 

- Bedre opplysning/ 

informasjon rundt farer 
på sjø – regelverk. – 
Holdningsskapende 

arbeid 

- Høyere krav til 
utleiefirma 

- Større tilstedeværelse 
av politi på sjø, spesielt 

ved arrangement 
 

4 

- Påbud om bruk av 
flytevest i båt 

- Få oversikt over 

lokale ressurser 
med båt, få dette inn 

i beredskapsplan 
 

4 16 
- Kommunen pådriver ovenfor 

politiet 

- Kommunen pådriver for 
holdningsskapende arbeid. 

3 
Ulykker til sjøs, 
utslipp, tankskip, 
godstrafikk o.l. 

Ekstremvær, 
maskinhavari, 
navigasjonsfeil 

Store utslipp til sjø, 
strand. Store 

konsekvenser for 
havbruk, 

miljøskade, negativt 
omdømme 

2 5 10 
- Ingen kommunale 

tiltak 
 

2 
- Lokal tilgang på 

nødvendig utstyr og 
lokal kompetanse.  

 

5 10 Kystverket, Kommunen/ IUA 

4 
Ulykker til sjøs, 
utslipp, skade fra olje/ 

gassinstallasjon 

Ekstremvær, 
klimaendringer 

(vind, bølger, 
tåke) 

Store utslipp til sjø, 
miljø, store 

konsekvenser for 

havbruk, 
miljøskade, 
omdømme 

2 5 10 
- Ingen kommunale 

tiltak 

 
2 

- Opprettholde god 
beredskap lokalt og 

nasjonalt 
 

4 8 
Kommunen pådriver for 

beredskap til kystvakt/ NOFO 

5 
Ulykker til sjøs, 
utslipp 

Ekstremvær, 
klimaendringer 
(vind, bølger, 

tåke), påkjørsel/ 

uhell ved arbeid 
på anlegg 

Rømming av laks til 
sjø, påvirkning av 

villaksstammen, tap 

for næring 

5 3 15 

- Strengere/ oftere tilsyn 

- Gjennomgang av 
rutiner 

- Strengere krav 
- Beste tilgjengelige 

teknologi 
 

4 

- Beredskapsplaner 

ved rømming 
(Varsling, gjenfangst 

- avtaler lokale 
fiskere) 

- Sterilisering av all 
laks 

 

3 12 
- Overordnet myndighet  

- Næringsaktørene 
 

6 Lyng og skogbrann 
Bråtebrann som 
kommer ut av 

kontroll 

Ødeleggelse på 
skog og bygninger 

 

 

5 3 15 

-Forebyggende arbeid 

fra brannvesen rundt 
forbud mot åpen ild ved 

tørke/ bålforbud.  
Bålforbud 

Trygge bålplasser 
 

4 

- Tilgjengelig 
brannutstyr til store 

utmarksbranner  
- kompetanse på 

innsatsledelse 
 

3 12 
- Kommunen  

BEF.VARSLING 
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7 Brann i institusjon 

Feil på el.anl., 

bruk av åpen ild, 
uforsiktighet osv. 

Personskader, 

invaliditet, død, 
skade på eiendom 

4 4 16 

- «Opprusting (tilsyn) av 
el-installasjoner 

- God internkontroll 

-Tilstrekkelig 
bemanning 

-Forebyggende tiltak 

3 

- Sprinkleranlegg 

- Opplæring av 
ansatte i slukking/ 

redning 
- Frie rømningsveier 

- Gode 
brannvernrutiner 

-følge 
beredskapsplan for 

PLO og BAM 
 

4 12 
Kommunen ansvar rundt 

brannvern og objekteier. 

8 

Brann i 

forsamlingslokale/ 
idrettshall 

Feil på el.anl., 

bruk av åpen ild, 
uforsiktighet osv. 

Personskader, 

invaliditet, død, 
skade på eiendom 

3 5 15 
- God internkontroll 

- Branntilsyn 
 

3 

- Tilsyn 
- Vaktordning 

- Gode 
brannvernrutiner 

- God internkontroll 
 

4 12 

- politi 
- Kommunen 

- Brannvesen 
- Arrangør 

- Objekteier 

9 
Brann i bolig, 
utleiebolig eller 
boligkompleks 

Feil på el.anl., 
bruk av åpen ild, 
uforsiktighet osv. 

Personskader, 
invaliditet, død, 

skade på eiendom 
5 4 20 

 
-Oftere tilsyn 

 – E-verket utfører 
lovpålagt tilsyn  

- Bestemmelser i PBL 
- Holdningsskapende 
arbeid rundt elektriske 

anlegg 

- El.-sikkerhets-
informasjon 

- Brannsikkerhets-
kampanjer 

- Forebyggende tiltak 

4 

- Brannvarslings-

anlegg/ 
seriekoblede 
røykvarslere 
- Sprinkling 

- Gode 
organisatoriske tiltak 

for brannsikkerhet 

3 12 
- Huseier 

- Brann og feiervesen 

10 Brann i industri 
Feil på el.anl., 

bruk av åpen ild, 
uforsiktighet osv. 

Personskader, 

invaliditet, død, 
skade på eiendom 

 

3 5 15 

- Internkontroll 

- Branntilsyn 
- Holdningsskapende 

arbeid 
 

3 

- Gode 
brannvernrutiner 

- Sprinkleranlegg 
- Branntekniske 

forhold 
- Industrivern 

 

4 12 

- Bedrifter/ Objekteier 

 utbyggere. 
- Kommunen/ DSB som 

tilsynsmyndighet 
BEF.VARSLING 

11 
Brann i tunell. 
Herunder ulykke med 
godstrafikk 

Feil på el. Anlegg, 
bilulykke, bilbrann 

osv. 

Personskader, 

invaliditet, død, 
skade på eiendom 

 
 

4 5 20 

 
- Øke standard på 

vogntog 
- Holdningsskapende 

arbeid 
- vedlikehold av tunnel 

(dekke, belysning osv) 

4 

 
Kameraovervåkning  

Oppgradere 

tunnelen generelt til 
dagens krav: 

belysning/lyssetting/
elektro/ledelys, 

nødstrøm 
brannventiler 

5 20 

- Statens vegvesen  

-Fylkeskommunen 
- Næringslivet 
- Kommunen 

BEF.VARSLING 
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- mer trafikk av 

personer og gods over 
på sjø 

 

veidekke 

- materiell/utstyr/ 
kompetanse for 
innsatspersonell 

 

12 

 
Brann som følge av 
godstrafikk i 
sentrumsområde/ 

tettbygd område 
(også ved skole, 
barnehage o.l.) 
 

Bilulykke, feil på 

kjøretøy 

Personskader, 
invaliditet, død, 

skade på eiendom 

 
 

4 5 20 

- Legg trafikk utenfor 
sentrumsområder 

- Holdningsskapende 

arbeid 
- Planmessige grep 

2 

- Hyppige 
kjøretøykontroller 

- Evakueringsplaner, 

konsekvens-
reduserende tiltak 

3 6 
Biltilsyn, Statens vegvesen etc.  

Kommunen 

BEF.VARSLING 

13 

Utslipp til 

drikkevannskilde som 
følge av godstrafikk/ 
annen trafikk 

Bilulykke, feil på 
kjøretøy 

Personskader, 
invaliditet, død, 

skade på eiendom 
 
 

1 4 4 

- Begrense tilgangen til 
parkeringsplasser i 

nedslagsfelt til 
drikkevannskilder 

 

1 

- Skilting med 
informasjon om 

varsling hvis noe 
skjer.  

- Fjerne masse 
- Rundkjøring av 

drikkevanns-
forsyning og reserve 

vannkilde 

3 3 
- Kommunen 

- Private vannverk? 
BEF.VARSLING 

14 

Utslipp av kjemikalier/ 
drivstoff fra 
fiskeforedling og 
industri/ annen 

virksomhet. 

Feil på anlegg, 
menneskelig feil, 

ulykke 

Personskader, 
invaliditet, død, 
skade på miljø 

3 4 12 

- Bedre prosedyrer og 

rutiner 
- Bedre kontroll 
- Vedlikehold 
- Opplæring 

- Overvåkning 
 

3 

- Bedret samarbeid 
næringsliv og 

beredskap (oversikt 
bygg, kjemikalier 

m.m.) Varslings – og 
tiltaksrutiner. Riktig 

utstyr i 
redningsetatene. 

Sperre av området 

4 12 - Kommunen 

15 
Utslipp av ensilasje 
fra fiskeforedling 

Feil på anlegg, 

menneskelig feil, 
ulykke 

Skade på miljø 3 2 6 
- Bedre prosedyrer og 

rutiner 
- Opplæring 

 

3 
- Varslingsrutiner 

- Riktig utstyr 
 

2 6 
- Industrien selv 

- Transportør 

16 
Ulykke knyttet til 
persontransport. Buss 

o.l. 

Feil på kjøretøy, 
dårlig vei/ 

kjøreforhold, 
menneskelig feil. 

Personskader, 

dødsfall 4 5 20 

- Bedret veistandard 

- Redusert fart 
- Holdningsskapende 
arbeid (eks bilbelte) 
- Teknisk kontroll av 

kjøretøy 
- Alkolås 

- Redusere 
viltpåkjørsler 

3 

- Bilbeltebruk 
- Sikring veiskulder 

- Bedre 

mobildekning = 
Raskere varsling 

4 12 
Kommune 

Fylkeskommune 

Politi 
Veimyndighet 

17 Bortfall av el. Kraft 
Brann i el. Anlegg, 

Anleggsskade 
Bortfall av 

oppvarming i 4 4 16 - Legge strøm i jorda 3 
- Oversikt over 

personer som bor 3 9 - Trønderenergi 
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Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets
-grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighets-
grad etter tiltak 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Konsekvens-

grad etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 
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forårsaket av 

ekstremvær, svikt 
i kommunikasjon  

institusjon/ hus. 

Drift av 
helsetjenester bla.a. 

IKT utstyr. Svikt i 
kommunikasjon. 

Stenging av tunell 
 
 

- Hogst av trær langs 

linja 
- Oppgradering el. 

Anlegg 
- Tilsyn 

 

hjemme med 

livsviktig medisinsk 
utstyr avhengig av 
strøm (eks Bipap 

m.m.) 

- Beredskap med 
aggregat. 

- Oversikt over 
utstyr og ressurser 

- Evakueringsplan 
- Aggregat i begge 

tuneller.  

- Kommunen – (Pleie og 

omsorg)  
BEF.VARSLING 

18 

Bortfall av 
datakommunikasjon, 
telefoni (fast/ mobil), 

brudd på 
nødsamband. 

Forårsaket av 
linjebrudd, feil på 

mast/ trafo, 
strømstans 

 

Svikt i medisinsk 
utstyr, begrenset 

betalingsform, 
bortfall av data-

baser, 
informasjons-

kanaler. Fare for liv 
og helse 

 

4 4 16 

- Nødnett 
- Øke batterikapasitet 

på mobilmaster 

- Bedret stabilitet på 
eksisterende nett 

 

3 

- Back up løsninger 
på nett og mobil 
- Oversikt over 

utstyr og ressurser 
 

3 9 
- Leverandører 

- Kommune  

BEF.VARSLING 

19 
Ras som stenger 
fylkesvei 714 

Sprengnings-
ulykke 

 

Personskade, 
invaliditet, død, 

skade på eiendom, 
fremkommelighet. 

3 5 15 
Tuneller, Bedret 

rassikring 
Fortgang i «lakseveien» 

Bedre arbeidsrutiner 

2 
Omkjørings-
muligheter 

Beredskap for å 
fjerne rasmasser 

4 8 
Fylkeskommunen 

Ansvarlig entreprenør 
BEF.VARSLING 

20 
Brudd på 
vannforsyning 

Anleggsarbeid, 
dårlige rør/ anlegg 

 
Bedrifter, sentrale 
off. institusjoner og 

befolkningen 

rammes 
 

3 5 15 

Bedret rørkvalitet 
Oppdaterte kartdata på 

ledningsnett 
Bedre overvåkning 

Sikring av 
vannforsyningsanlegg 

3 

Ringledning i 
vannleveringen 

Større vannmagasin 
Alternative 

føringsveier for vann 
Kompetanse-

overføring ansatte 

3 9 
Kommunen  

BEF.VARSLING 

21 

Bakterier i 

vannanlegg/ 
vannforsyning 

Anleggsarbeid, 

dårlige rør/ anlegg 
Vannkilde 

Rammer industrien, 
drift av institusjoner 

påvirkes 

Skade på 
mennesker 

 
 

3 5 15 

 
Bedret rørkvalitet på 

nettet 
Bedre overvåkning av 

ytre påvirkning i 
nedslagsfeltet (hjort, 

husdyr m.m.) 
Renslighet og rutiner i 

vannanlegg 

3 

Rutiner og 

overvåkning 
(frekvens på sjekk) 
Varslingssystem 

Alternativ føringsvei 

for vann 
Alternativ vannkilde 
Vannvogn for distr. 

av rent vann 

 

3 9 
Kommunen  

BEF.VARSLING 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Stor ulykke         

NR 
Hendelse 
Stor ulykke 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets
-grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighets-
grad etter tiltak 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Konsekvens-

grad etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 
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Fullstendig deling av 

vann- og avløpsanlegg 
-Rutiner for forebygging 
av Legionella 

 

22 

Kjemikalier i 

vannanlegg/ 
vannforsyning 

Trafikkulykke 
Radioaktivt nedfall 

 
 

Rammer industrien, 
drift av institusjoner 

påvirkes 
Skade på 

mennesker 
 

 
 

2 5 10 Utbedre vei/ sikre vei 1 
Overvåkning 

Oljevernberedskap 
Fysisk vannsperre 

Varsling 

5 5 
Kommunen  

BEF.VARSLING 
 

23 
Festivalulykke 
(Brann, trengsel, vold, 
slossing) 

Feil på anlegg, 
uro/konflikter blant 
festivaldeltakere, 

overstadig rusbuk. 

Skade på 
mennesker 3 4 12 

Strengere vakthold. 

Buss hjem, hjem for 50 
lapp, tilrettelegging/ 

planlegging, 
rusforebygging, 

forebyggende tiltak, 
politi, ambulanse 

2 

Sikkerhetsrutiner 
med forsterket 

vakthold. 
I fht. Brann: 

Forberedt med 
utstyr etc. 

Ekstra bemanning 
på politi og brann. 

 

4 8 
Festivalarrangør 

Nødetatene 

24 
Trafikkulykke ved 

skole/barnehage. 

Manglende 
sikring, 

manglende 

gang/sykkelsti/ 
fotgjengerovergan

g. 

Skade på barn 3 4 12 

Bygge gang/sykkelvei, 
holdningsskapende 
arbeid mot sjåfører, 
veilys, trafikklys ved 

overgang 
Busslomme v/skole, 

barnehage 
Skolepatrulje 

Fartsreduksjon 

3 
Evaluere, følge 

planer, førstehjelp. 2 6 
Sjåfører, foreldre, 

skole/barnehage, 
fylkeskommunen 

25 Viltpåkjørsel 
Vilt ferdes over/ 

på vei 

Skade på vilt/ 

personell/ kjøretøy/ 
materiale 

5 3 15 

Skilting 
Informasjon 
Siktrydding 

Fartsreduksjon 
Reduksjon av bestand 
Trafikksikkerhetstiltak 

Overgang 

4 
Ettersøk skadet vilt 

Varsling, bedre 
mobildekning 

2 8 Offentlige 

26 

Forgiftning av 
produkter i 
næringsmiddel-

industrien 

Menneskelig svikt, 
systemfeil, feil i 

anlegg (bakteriell 

og kjemisk) 

 
Sykdom og død på 

mennesker. 
Erstatningskrav mot 

næringen 
 

2 4 8 
Gode sikkerhetsrutiner, 

tilsyn, varsling ved 
spredning av dårlig mat 

 

2 
Informasjon 
Evaluering 4 8 

Næringen, 
Offentlige  

BEF.VARSLING 
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NR 
Hendelse 
Stor ulykke 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets
-grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighets-
grad etter tiltak 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Konsekvens-

grad etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 
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27 Bru, sperret/ ødelagt Ulykke 

 

Stans i all veitrafikk 
til/fra regionen 

Vanskeliggjøring av 
syke-/person-/ 

varetransport 
 

3 4 12 
Ny bru 

Beredskapsferjeleie 
Gammel bru i 

beredskap 

1 

Beredskapsferjeleier 
Beredskap på helse 

v/ f.eks. 
luftambulanse, 

redningskøyte osv 

3 3 
Fylkeskommunen 

Kommunen  
BEF.VARSLING 

28 
Stengt tunell som 
følge av stor ulykke 

Brann i farlig 
godstransport 

Strømsvikt 

 
Stans i all veitrafikk 

til/ fra Frøya Hitra, 
vanskeliggjør 

transport av syke/ 
person/ 

varetransport 
 

3 4 12 

Fartsreduksjon 

Overvåkning 
Lyssetting 

Nødstrømsaggregat for 
strømsvikt 

 

3 

Fergeleie som 
backup Må lage en 

prioriteringsliste på 
hvem som skal 

være med ferga. 
Øvelser, utstyr for å 

håndtere farlig gods 
Overvåkning 

3 9 
Kommune 

Fylkeskommune 
BEF.VARSLING 

29 
Ulykke fritid/ 

ferieaktivitet 

Menneskelig svikt, 
teknisk svikt, rus, 

kunnskapsmangel 

Skade/død, 

redningsaksjoner. 4 4 16 
Holdningsskapende 
arbeid, informasjon 

 
4 

Bedret lokal 

beredskap 4 16 Alle 

30 
Kommunens 
innbyggere i ulykke 
utenfor kommunen 

Ulykke 
Tap av liv, skader, 

medietrykk 4 3 12 
Anbefalinger om 

reisemål 4 

Fungerende 
kriseteam, kjapp 

informasjon, 
videreformidle 

informasjon om 
usikre områder 

 

3 12 Kommunen 

31 

Hindret/ 

vanskeliggjort 
utrykning til øyrekka 

Tekniske 

problemer/ 
redusert kapasitet 

 
Store materielle 

skader ved brann, 

forsinket hjelp til 
syke/ skadde, 
forverring av 

sykdom/ skade, død 

 

3 4 12 
Rutiner på vedlikehold 

Flere avtaler med 
transportører 

3 

Opplæring/ øvelser 
på utstyr for 

fastboende 
Tilgang på båter 

Avtaler på 
båttransport  

4 12 
Kommunen 

Helseforetak 
Nødetater  

BEF.VARSLING 

32 

Flyulykke, ulykke ved 

landing/ avgang fra 

flyplass 

Feil på utstyr, 

menneskelig feil, 

værforhold 

Personskader, død, 

invaliditet, skade på 

miljø 
1 4 4 

Sikkerhet ved flyplass 

Varslingsrutiner ved 

sambruk 
1 

Varsling 

Varsle brannvesen 

ved landing/ avgang 

4 4 

Offentlige 

Flyplasseier 

Piloter 

33 Atomhendelse 
Feil på anlegg, 

ulykke ubåt, 

nasjonal el 

Spredning av 

radioaktvt jod, risiko 

kreft 

skjoldbrukskjertel 

1 5 5 
Ingen 

 
1 

Nasjonal varsling 

ved ulykke 4 4 
Nasjonale myndigheter 

Kommunen 
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NR 
Hendelse 
Stor ulykke 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets
-grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighets-
grad etter tiltak 

Konsekvens-
reduserende tiltak 

Konsekvens-

grad etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 
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internasjonal 

hendelse 

 

Terror mot 

atomanlegg 

Jod-

beredskapslager 

kommunen 

Prosedyre for 

utdeling av jod-

tabletter 

BEF.VARSLING 

 

 

 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Tilsiktede hendelser 

NR 
Hendelse 
Tilsiktet hendelse 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets-
grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighetsgrad 

etter tiltak 
Konsekvens-

reduserende tiltak 

Konsekvensgrad 

etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 

 

ROS-analyse for Frøya kommune 2019 20 

 

1 Lyng og skogbrann Ildspåsettelse 

Ødeleggelse på 
skog og 

bygninger 
 

3 3 9 

Forebyggende arbeid 

mot ildspåsettelse 
(kurs, informasjon). 
Aktiv holdning fra 
brannvesen rundt 

forbud mot åpen ild 
ved tørke/ bålforbud. 

Tilgjengelig 
brannutstyr i store 

utmarksområder 

3 

Kjøretøy til terreng 

(ATV) til 
Brannvesen 

Avtale med andre 
instanser for bruk av 

utstyr 
Bruk av helikopter 

Utstyr og 
kompetanse 

3 9 

Politi 
Kommunen 
Brannvesen  

 
BEF.VARSLING 

2 Brann i institusjon Ildspåsettelse 

Personskader, 

invaliditet, død, 
skade på 
eiendom 

1 5 5 Ingen 1 

Sprinkleranlegg i 
sykehjem 

Opplæring av 

ansatte i slukking/ 
redning 

Frie rømningsveier 
Gode 

brannvernrutiner 

4 4 Kommunen 

3 
Brann i 
forsamlingslokale/ 

idrettshall 

Ildspåsettelse 

Personskader, 
invaliditet, død, 

skade på 

eiendom 

1 5 5 Ingen 1 
Tilsyn 

Vaktordning 
Gode 

brannvernrutiner 

4 4 
Politi 

Kommunen 
Brannvesen 

Arrangør 

4 
Brann i bolig eller 

boligkompleks 
Ildspåsettelse 

Personskader, 
invaliditet, død, 

skade på 
eiendom 

2 4 8 
Overvåkning 

 2 

Brannalarmanlegg/ 
seriekoblede 

røykvarslere 
Brannvern-
kampanjer 

2 3 
Huseier 

Brannvesen 

5 Brann i industri Ildspåsettelse 

 

Personskader, 
invaliditet, død, 

skade på 
eiendom 

 

1 5 5 Overvåkning 1 
Gode 

brannvernrutiner 
Sprinkleranlegg 

5 5 
Bedrifter 

BEF.VARSLING 

6 Bortfall av el. Kraft Sabotasje, terror 

Bortfall av 
oppvarming i 

institusjon/ hus. 
Drift av 

helsetjenester 
bl.a. IKT utstyr. 

Svikt i 
kommunikasjon. 

Stenging av tunell 
 

 

1 3 3 
Overvåkning 

Tilsyn 

 
1 

 
Oversikt over 

personer som bor 

hjemme med 
livsviktig medisinsk 
utstyr avhengig av 

strøm 

Beredskap med 
aggregat. 

Oversikt over utstyr 
og ressurser 

Evakueringsplan 

3 3 
Trønderenergi 

Kommunen  
 

BEF.VARSLING 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Tilsiktede hendelser 

NR 
Hendelse 
Tilsiktet hendelse 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets-
grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighetsgrad 

etter tiltak 
Konsekvens-

reduserende tiltak 

Konsekvensgrad 

etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 
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Aggregat i begge 

tuneller. 
 

7 

Bortfall av 
datakommunikasjon, 
telefoni (fast/ mobil), 

brudd på 
nødsamband. 

Forårsaket av 
sabotasje 

 
Svikt i medisinsk 

utstyr 
Begrenset 

betalingsform 
Bortfall av 

databaser, 
informasjons-

kanaler. Fare for 
liv og helse 

 

1 4 4 
Nødnett 

Øke batterikapasitet 

på mobilmaster 
1 

Back up løsninger 
på nett og mobil 

Oversikt over utstyr 

og ressurser 

3 3 
Leverandører 
Kommunen  

 

BEF.VARSLING 

8 
Brudd på 

vannforsyning 
Sabotasje, terror 

 
Rammer 

befolkning, 

industri og  
institusjoner  

 

1 3 3 
Bedre overvåkning 

Inngjerding/ lukkede 

anlegg 
Kompetanseheving  

1 
Ringledning i 

vannleveringen  
Vannvogner 

3 3 
Kommunen  

 
BEF.VARSLING 

9 

Kjemikalier eller 
bakterier i 
vannanlegg/ 

vannforsyning 

Sabotasje, terror 

 
Rammer 

industrien Drift av 
institusjoner 

påvirkes 
 

1 5 5 
Bedret rørkvalitet 

Oppdaterte kartdata 
på ledningsnett 

Bedre overvåkning 

1 

Rutiner og 
overvåkning 
Vannvogner 

«Rundkjøring» i 

vannlevering 

5 5 
Kommunen  

 
BEF.VARSLING 

10 
Smittsomme 
sykdommer (Epidemi/ 
pandemi) 

Terror, sabotasje 

 

Sykdom/ død. 
Press på 

helsetjenesten. 
Mangel på 

helsepersonell 
 

1 5 5 

Informasjon om tiltak 
(redusere smittefare) 

Informasjon/ 
holdningsskapende 

arbeid (vaksiner) 

1 

Tilgang på riktig 
medisin 

Oppdatert 
smittevernplan 

Oppgraderingsplan 
for helsetjenesten 

Følge pandemiplan 
og plan for helse og 

sosialberedskap 

4 4 

Kommunelege 
Helsetilsyn 
Mattilsyn  

 

BEF.VARSLING 

11 Festivalulykke  
Brann, trengsel, 
vold, slåssing, 
ildspåsettelse 

Skade på 
mennesker 2 4 8 

Strengere vakthold. 

Buss hjem 
Hjem for 50 lapp, 
Tilrettelegging/ 

planlegging 

Rusforebygging 
Forebyggende tiltak 

1 

Tilstrekkelig 

kompetent personell 
til å håndtere 
situasjoner. 

Krisehåndtering. 

Politi 
Ambulanse 

3 3 
Kommunen 

Politi 
Nødetatene 

12 

Terror i forbindelse 
med institusjon, 

«skolemassakre» 
(barnehage, skole, 

Terror på bakgrunn 
av psykisk 

ubalanse, terror i 
forbindelse med 

Fysisk og psykisk 

skade på 
mennesker/ tap 

1 5 5 
Psykisk helsevern 

Forebyggende tiltak 

Egne planer i 
institusjoner 

1 
Krisehåndtering 
Skole/ kommune 

har god 
beredskapsplan 

5 5 
Kommunen 

Stat 

Nødetatene  
 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Tilsiktede hendelser 

NR 
Hendelse 
Tilsiktet hendelse 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets-
grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighetsgrad 

etter tiltak 
Konsekvens-

reduserende tiltak 

Konsekvensgrad 

etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 

 

ROS-analyse for Frøya kommune 2019 22 

 

forsamlingslokale, 

annen institusjon) 

kriminalitet eller på 

bakgrunn av 
religionskonflikt/ 

kulturkonflikt 

av flere 

menneskeliv. 
 
 

Øvelser. Lav terskel/ godt 

samarbeid med 
regionen 

BEF.VARSLING 

13 Organisert kriminalitet 

Innslag av 
organiserte 
omreisende 

kriminelle. 

Tap av verdier for 
private/ næring/ 

offentlige 

 
 

4 3 12 

 

Mer synlig politi 
Varsle 

Forsiktig med egne 
verdier 

Alarm 
Opplysning 

Nok fengselsplasser 
 

4 
Nok politi 

Overvåkning 

Etterforskning 
2 8 

Offentlige 
Hver enkelt  

 

BEF.VARSLING 

14 Vinningskriminalitet 
Innslag av 

omreisende eller 

lokale kriminelle 

 
Tap av verdier for 
private/ næring/ 

offentlige 

 
 

5 2 10 Varsling 4 

God 
kommunikasjon/ 

informasjon mellom 

lensmannskontorer i 
regionen. 

2 8 

Politi 
Personlig ansvar  

 

BEF.VARSLING 
 

15 
Voldskriminalitet i 
heimen 

Rusmisbruk, 
psykososiale 
påkjenninger, 

psykisk sykdom 

 

Psykisk eller 
fysisk skade eller 

drap på 
mennesker. 

Ustabile familie-
forhold 

 

5 4 20 
Forebyggende arbeid 

Psykisk helsevern 5 

Støttegrupper 
Helsetjenester 

Lege 
Voldsmottak gjøres 

kjent 
Info om hjelp 

4 20 
Kommunen, personlig ansvar, 

off. myndigheter 

16 
Voldskriminalitet på 
offentlig sted 

Rusmisbruk, 
rasisme, psykisk 

sykdom/ustabilitet 

Psykisk eller 
fysisk skade på 

mennesker 
5 3 15 

 

Tiltak for å redusere 
grupperinger 

Kulturforståelse 
Felles aktiviteter 

Ungdomsklubb 
Lavterskeltilbud. 

 

4 
Politi 

Ambulanse 
Helsepersonell 

3 12 
Kommunen 

Politi 

17 

Forgiftning av 
produkter i 
næringsmiddel-
industrien 

Terror 

 

Sykdom og død 
på mennesker. 
Erstatningskrav 
mot næringen 

 

1 5 5 Følge rutiner og HMS 1 

Gode 
sikkerhetsrutiner, 
tilsyn, varsling ved 
spredning av dårlig 

mat 

1 1 

Næring 
Offentlige  

 
BEF.VARSLING 

 

18 Bru, sperret/ ødelagt Sabotasje 

 
Stans i all 

veitrafikk til/fra 
regionen 

1 5 5 Ny bru 1 

Beredskapsferjeleier 
Beredskap på helse 

v/ f.eks. 

luftambulanse, 
redningsskøyte osv. 

3 3 

Fylkeskommunen 
Kommunen  

 

BEF.VARSLING 
 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Tilsiktede hendelser 

NR 
Hendelse 
Tilsiktet hendelse 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets-
grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighetsgrad 

etter tiltak 
Konsekvens-

reduserende tiltak 

Konsekvensgrad 

etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 
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Vanskeliggjøring 

av syke-/person-/ 
varetransport 

 
 

19 

Stengt tunell som 

følge av tilsiktet 
hendelse 

Sabotasje 

 
Stans i all 

veitrafikk til/ fra 
regionen, 

Vanskeliggjøring 
av transport av 
syke-/ person-/ 
varetransport 

 
 

1 5 5 
Kameraovervåking 

Tilsyn 
Kompetanseheving 

1 

Beredskapsferjeleie 
Beredskap på helse 

v/ f.eks. 
luftambulanse, 

redningsskøyte osv. 
(Må lage en 

prioriteringsliste på 
hvem som skal 

være med på ferga) 

3 3 

Kommune 
Fylkeskommune  

 
BEF.VARSLING 

 

20 
Kommunens 
innbyggere i ulykke 
utenfor kommunen 

Terror 
Tap av liv/skader, 

medietrykk 2 4 8 
Anbefalinger om 

reisemål 
 

2 

Fungerende 
kriseteam 

Kjapp informasjon, 
Videreformidle 
informasjon om 
usikre områder 

4 8 Kommunen 

21 Atomhendelse 

Feil på anlegg, 
ulykke ubåt, 
nasjonal el 

internasjonal 
hendelse 

 
Terror mot 

atomanlegg 

Spredning av 

radioaktvt jod, 
risiko kreft 

skjoldbrukskjertel 

1 5 5 
Ingen 

 1 

Nasjonal varling ved 
ulykke 
Jod-

beredskapslager 
kommunen 

Prosedyre for 
utdeling av jod-

tabletter 

4 4 
Nasjonale myndigheter 

Kommunen 



ROS-analyse (matrise) for Frøya kommune – Udefinerte hendelser 

NR 
Hendelse 
Udefinert 

Årsak Konsekvens 
Sann-

synlighets-
grad 

Konsekvens
-grad 

Risiko 
Sannsynlighets-

reduserende tiltak 
Sannsynlighetsgrad 

etter tiltak 
Konsekvens-

reduserende tiltak 

Konsekvens-

grad etter tiltak 

Risiko etter 

tiltak Ansvar 
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1 
Språkbarriere ved 

ulykke/ sykdom 

Mange 
fremmedspråklige 

i kommunen 

Skadelidende/ 
nødstedte får ikke 
nødvendig hjelp 

tidsnok, forverring 
av situasjon, død. 

4 3 12 

Språkopplæring/ 
språkkurs for 

innflyttede 
Informasjons-

kampanjer rettet mot 
fremmedspråklige 

Bruk av digitalt verktøy 
Øvelser med 

fremmedspråklige 
Tolkeavtaler 

 

4 

God dialog mellom 

kriseledelse og 
tolketjeneste 

Forhåndslagret 
informasjon på flere 

språk 
Bruk av sosiale 

media 
 

2 8 Kommunen 
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Oppsummering 

ROS-analysen gir oss perspektiver på Frøyas sårbarhet i forhold til ulike hendelser. Ut fra analyse foreslås følgende prioriteringsliste av tiltak. Tabellen er delt i to, med oversikt 

over tiltak som kommunen er ansvarlig for, og tiltak der andre instanser er ansvarlig for: 

Kommunalt ansvar 

Her følger en oversikt over de viktigste utfordringene i analysen (som ligger vesentlig over akseptabel verdi) som kommunen har ansvaret for: 

Pri Hendelse 
Vurdering 
før tiltak 

Vurdering 
etter tiltak 

Forslag til tiltak Ansvarlig i kommunen Vurdering av kostnader 

1 Voldskriminalitet i heimen 20 20 
Forebyggende arbeid. Psykisk helsevern 
Støttegrupper. Helsetjenester; Lege, Voldsmottak 
gjøres kjent Info om hjelp. Plan for vold og overgrep i 

nære relasjoner. 

Legetjenesten, Psykisk helse Plasser på voldsmottak 

2 Ulykke til sjøs – utslipp 20 12 
Kommuner avdekker værutsatte områder som ikke er 
egnet for oppdrett. 

 

Kommune som 
planmyndighet 

Planprosess 

3 Brann i bolig eller boligkompleks 20 12 

Oftere el-tilsyn, Holdningsskapende arbeid rundt 
elektriske anlegg. El.-sikkerhets-informasjon, 
Brannsikkerhetskampanjer. Brannvarslingsanlegg/ 

seriekoblede røykvarslere.. Sprinkelanlegg, sikre 
beredskap 

Brann og feiervesen 
Hyppigere el-tilsyn 
Brannsikkerhetskampanjer 
Annet brannforebyggende 

4 Bortfall av el. kraft 20 9 

Oversikt over personer som bor hjemme med livsviktig 
medisinsk utstyr avhengig av strøm (eks Bipap m.m.). 

Beredskap med aggregat/ trafo. Oversikt over utstyr 
og ressurser.  Evakueringsplan. Må lage en 
prioriteringsliste på hvem som skal være med på 
ferga. Øvelser, utstyr for å håndtere vann/ 

oversvømmelse 
Avtaler med private aktører som har 
nødstrømsaggregat, lading for el-biler etc..  
Hvilke rutiner har bensinstasjoner, butikker, 

ambulanse, politi? Behov for lading av 
sambandsutstyr, hjertestartere m.m. 

Pleie og omsorg 
(Beredskapsplaner) 
Beredskapsansvarlig 

Aggregater 
Øvelser 

5 Bakterier i vannanlegg/ vannforsyning 15 15 

Bedre overvåkning av ytre påvirkning i nedslagsfeltet 

(hjort, husdyr m.m.) rutiner i vannanlegg 
Rutiner for forebygging av legionella i skoler, 
barnehager, institusjoner 
 

Avdeling drift / teknisk 
avdeling. Vannforsyning 

Hyppigere vannprøver 
Overvåkning av vannkilde 
Inngjerding av vannkilde 
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6 Brann i institusjon 16 12 

«Opprusting (tilsyn) av el-installasjoner, God 
internkontroll. Tilstrekkelig bemanning. Forebyggende 

tiltak- Sprinkleranlegg. Opplæring av ansatte i 
slukking/ redning. Frie rømningsveier. Gode 
brannvernrutiner, følge beredskapsplan for PLO og 
BAM 

 

Brannvesen  

7 Lyng og skogbrann 15 12 

Forebyggende arbeid fra brannvesen rundt forbud mot 
åpen ild ved tørke/ bålforbud. Bålforbud, trygge 
bålplasser. Tilgjengelig brannutstyr til store 

utmarksbranner, kompetanse på innsatsledelse. 
 

Brannvesen  

8 Brann i forsamlingslokale/idrettshall 15 12 
God internkontroll. Branntilsyn. Tilsyn. Vaktordning. 

Gode brannvernrutiner. God internkontroll 
 

Brannvesen  

9 Brudd på vannforsyning 15 6 
Planer for styrt vannforbruk, Avsaltingsanlegg for 
sjøvann Avdeling drift  

10 Viltpåkjørsel 15 8 
Skilting. Informasjon. Siktrydding. Fartsreduksjon. 
Reduksjon av bestand. Trafikksikkerhetstiltak. 
Overgang. Ettersøk skadet vilt. Varsling, bedre 
mobildekning 

Forvaltning  
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Andre instanser: Her følger en oversikt over de viktigste utfordringene i analysen (som ligger vesentlig over akseptabel verdi) som andre instanser har ansvaret for. Her er 

kommunens rolle å påvirke til at tiltak blir gjennomført: 

Pri Hendelse 
Vurdering 
før tiltak 

Vurdering 
etter tiltak 

Forslag til tiltak Ansvarlig (e) instans (-er) 

1 
Brann i tunell. Herunder ulykke med 
godstrafikk 20 20 

Øke standard på vogntog. Lavere fartsgrense for å redusere sannsynlighet for ulykker som 
forårsaker brann. Transport i båt – laks (Jøsnøya / Nordhamarvika). Kameraovervåkning, 

veitrafikksentralen stenger tunell 
 

Statens vegvesen, Havbruks-
næringa.  

2 
Ulykke til sjøs, personskader, 
turisme, fritidsbåter o.l. 20 16 

Bedre opplysning/ informasjon rundt farer på sjø – regelverk. – Holdningsskapende arbeid. 
Høyere krav til utleiefirma.. Større tilstedeværelse av politi på sjø, spesielt arrangement. 

Oppfølging av påbud om bruk av flytevest i båt. Få oversikt over lokale ressurser med båt, 
få dette inn i plana. Krav til sporing av utleiebåter. 

Politiet, redningsskøyta, utleiere 

3 
Skade fra havbruk/ lakserømming 
som følge av ekstremvær 20 12 

Strengere/ oftere tilsyn. Gjennomgang av rutiner. Strengere krav. - Beredskapsplaner for 
gjenfangst 

God internkontroll. Sterilisering 

Havbruksnæringa, overordnede 
myndigheter. 

4 Ulykke til sjøs - utslipp 20 12 
Strengere/ oftere tilsyn. Gjennomgang av rutiner. Strengere krav.  
Beredskapsplaner ved rømming (Varsling, gjenfangst - avtaler lokale fiskere). Sterilisering 

av all laks. 

Overordnet myndighet, 
Kystverket, Mattilsynet 

5 Brann i bolig eller boligkompleks 20 12 
Holdningsskapende arbeid rundt elektriske anlegg. El.-sikkerhets-informasjon, 
Brannvarslingsanlegg/ seriekoblede røykvarslere. 
Sprinkelanlegg 

Huseier 
 

6 
Ulykke knyttet til persontransport. 
Buss o.l. 20 12 

Bedret veistandard. Redusert fart. Holdningsskapende arbeid (eks bilbelte). Teknisk 
kontroll av kjøretøy. Alkolås. Redusere viltpåkjørsler. 
Bilbeltebruk. Sikring veiskulder. Bedre mobildekning = Raskere varsling 

Kommune, Fylkeskommune, 
Politi, Veimyndighet 

7 Bortfall av el. kraft 20 9 

Legge strøm i jorda. Hogst av trær langs linja. Oppgradering el. Anlegg. Tilsyn  

Aggregat i begge tuneller. Fergeleie som backup (Flatval, Kjerringvåg). 
Strømleverandører 
(TrønderEnergi) 
Statens Vegvesen / Mesta 

8 Ras som stenger fylkesvei 714 20 8 
Bygge tuneller på 714, Bedret rassikring. Fortgang i «lakseveien» 

Omkjøringsmuligheter. Beredskap for å fjerne rasmasser 
Fylkeskommunen 
Statens vegvesen/ Mesta 

9 
Brann som følge av godstrafikk i 
sentrumsområde/ tettbygd område 
(også ved skole, barnehage o.l.) 

20 6 

Legg trafikk utenfor sentrumsområder  
Hyppige kjøretøykontroller 

Biltilsyn, Statens vegvesen etc 

10 Ulykke fritid/ ferieaktivitet 16 16 Holdningsskapende arbeid, informasjon  

11 
Smittsomme sykdommer på 
oppdrettsfisk (laks, ørret) 16 12 

Videre forskning. Følge gjeldende regelverk/ HMS. Tilrettelegge for gode lokaliteter/ 
avstand mellom lokaliteter.  
Nedslakting. Rask reaksjon. Følge gjeldende/ oppdaterte prosedyrer. 

Mattilsynet – Fylkesmannen 
Næringen selv 

12 Brann i forsamlingslokale/idrettshall 15 12 
God internkontroll. Branntilsyn. Tilsyn. Vaktordning. Gode brannvernrutiner. God 

internkontroll 
Arrangør, objekteier 
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13  Brann i industri 15 12 
Internkontroll. Branntilsyn. Holdningsskapende arbeid. Gode brannvernrutiner. 

Sprinkleranlegg. Branntekniske forhold. Industrivern 
 

Bedrifter/objekteier/utbygger 

14 
Bortfall av datakommunikasjon, 
telefoni, brudd på nødsamband 16 9 

Nødnett. Øke batterikapasitet på mobilmaster. Bedret stabilitet på eksisterende nett. Back 

up løsninger på nett og mobil. Oversikt over utstyr og ressurser 
 

Leverandører 
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Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at 

hendelsen har inntruffet. 

Forskriften stiller krav til at kommunen skal vise evnen til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse, samt evne til å gjenoppta sin virksomhet etter 

at hendelsen har inntruffet. Tabellen under viser hendelse hentet fra ROS-analysen som påvirker kommunens virksomhet: 

Hendelse Årsak Konsekvens Evne til å opprettholde virksomhet Evne til å gjenoppta virksomheten 

Brann i institusjon 
Feil på elektriske anlegg, bruk av 

åpen ild, lyng- og skogbrann, 

uforsiktighet, tilsiktet hendelse osv. 

Ødeleggelse på kommunale bygninger og 
installasjoner Personskader, invaliditet, død, 

skade på eiendom 

Barnehage 
Flytte virksomheten inn i annet midl. bygg, 
som for eks forsamlingshus, brakker o.l. 

Bygge ny barnehage 

Skole 

Flytte virksomheten inn i annet midl. bygg, 

som for eks forsamlingshus, brakker o.l. 
Evt. flytte elevene inn i en annen av 
kommunens skoler 

Bygge ny skole / fortsette virksomhet  

Sykehjem 

Flytte virksomheten inn i sykehjem i 

nabokommuner. Evt. flytte deler av 
brukerne inn i en annen av kommunens 
bygg. 

 

Legesenter Flytte virksomheten til sykehjemmet.  

Rådhuset 
Flytte virksomheten inn i annet midl. bygg, 
som for eks forsamlingshus, brakker, 
ledige kontorlokaler e.l. 

 

Bortfall av el. Kraft 
Anleggsskade forårsaket av 

ekstremvær, lynnedslag, tsunami, 
langvarig tørke, tilsiktet hendelse 

Bortfall av oppvarming i institusjon/ hus. Drift av 
helsetjenester bla. IKT utstyr. Svikt i 

kommunikasjon. 

Barnehage 
Stenging Når el-krafttilgangen er gjenopprettet 

Skole 

Sykehjem Er operativt - nødstrøm Effektmåling 

Legesenter Flyttes til sykehjem 
Er det foretatt målinger på el-
forsyningsbehov for begge områder? 

Rådhuset Må delvis stenges 

Når el-krafttilgangen er gjenopprettet Hjembasert  
omsorg 

 
Økt bemanning / varsling av pårørende ift 
bistand for hjemmeboende eldre. 
 

Bortfall av data-
kommunikasjon, telefoni (fast/ 

mobil), brudd på 
nødsamband. 

Forårsaket av ekstremvær, 

strømstans, lynnedslag, tsunami, 
tilsiktet hendelse e.l. 

Svikt i medisinsk utstyr, bortfall av databaser, 

informasjonskanaler. Fare for liv og helse 

Barnehage Ordinær drift – varsling av foreldre / 
foresatte. 

 

Skole  

Sykehjem 

Etablere samband via nødnett / satellitt-
telefon. 

Umiddelbart ved gjenoppretting av 

systemene. 
Ved feil på systemer som følge av 
hendelsen, gjenoppretting ila 0 – 48 
timer avh. av omfang. 

Legesenter 

Rådhuset 

Hjembasert  

omsorg 
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Hendelse Årsak Konsekvens Evne til å opprettholde virksomhet Evne til å gjenoppta virksomheten 

Brudd på, eller forurenset 
vannforsyning 

Langvarig tørke, tilsiktet hendelse. 
Forurensning som følge av ulykke 

Rammer drift av institusjoner. 

Barnehage 
Stenging Når vannforsyning er gjenopprettet 

Skole 

Sykehjem Etablere ordning med tankbil med vann + 
vanntank for drikkevann (evt. innkjøp av 

vann) 

Når vannforsyning er gjenopprettet 
Legesenter 

Redusert fremkommelighet 

som følge av ekstremvær som 
sterk vind, stort snøfall e.l. 

Ekstremvær – stort snøfall 
Redusert framkommelighet for omsorgstjenester 

og beredskap / nødetater (brann) 

Barnehage 
Vurdere stenging avhengig av omfang 

 

Skole  

Legesenter Åpen – utfordringer med øyeblikkelig hjelp  

Hjembasert  
omsorg 

Varsling av pårørende ift bistand for 
hjemmeboende eldre. 

Ved bedre vær 

Brann Vurderes ut fra aktuell hendelse Ved bedre vær 

Smittsomme sykdommer 
(Epidemi/ pandemi) 

Bakterier/ virus i næringsmidler 
(vann – mat og liknende) 

Sykdom/ død. Press på helsetjenesten. Mangel 
på personell, særlig helsepersonell. 

Barnehage Stenging ved omfattende / alvorlige 
hendelser etter avtale med 
smittevernlege. 

 

Skole  

Sykehjem 

Etablere særlige tiltak etter avtale med 
kommunelege / sykehjemslege / 
smittevernlege. Øke bemanning 
midlertidig. 

 

Legesenter 
Øke bemanning / samarbeid med 
nabokommuner. 

 

Hjembasert  

omsorg 

Øke bemanning midlertidig i forhold til 

omfang av hendelsen 
 

Terror i forbindelse med 
institusjon, skolemassakre 
(barnehage, skole, 
helseinstitusjon, 

forsamlingslokale e.l.) 

Terror på bakgrunn av psykisk 
ubalanse, terror i forbindelse med 
kriminalitet eller på bakgrunn av 

religionskonflikt/kulturkonflikt 

Fysisk og psykisk skade på mennesker/ tap av 
flere menneskeliv. 

Barnehage Stenging av berørt virksomhet, overføring 
av barn og elever til annen virksomhet 
etter behov 

Ved normalisering av situasjon / 
bemanning / drift Skole 

Sykehjem 
Delvis opprettholdelse av evt. ikke berørte 
avdelinger. Flytting av pas. til andre 
institusjoner internt eller eksternt 

Virksomheten opprettholdes med delvis 
redusert kapasitet ved flytting. 

Gjenopptas ed normalisering av 
situasjon / bemanning / drift 

Legesenter 
Helt eller delvis stenging og overføring av 
oppgaver til andre kommuner / sykehus 

Rådhuset 
Helt eller delvis stenging, og overføring av 
kritiske oppgaver til annen lokalisasjon 



Vedlegg           
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Helhetlig ROS ble sendt ut på høring til følgende aktører:

 Hitra, Smøla og Åfjord kommuner 

 Fylkesmannen i Trøndelag 

 Fylkeskommunen i Trøndelag 

 Lensmannen i Orkdal  

 Samhandlingsenheten St.Olav Hospital 

 Næringsaktør: 

o Salmar 

o BewiSynbra 

o Nutrimar 

o Trønderenergi 

o AtB 

 Frøya/Hitra fiskarlag 

 Øyrådet 

 Fig/Sivilforsvaret 

 Fiskeridirektoratet 

 Redningsselskapet 

 Hovedredningssentralen 

 FosenNamsos Sjø 

 Klinikk for akutt- og mottaksmedisin 

 Heimevernet, HV-12 

 Hitra og Frøya Røde Kors 

 Statens vegvesen 

 Mattilsynet 

 Kystverkett 

 Forsvaret 

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

 110-sentralen 

 NVE 

 IUA 

 NOFO 

 Sjøfartsdirektoratet 

 KLP (kommunens forsikringsselskap) 

 Politiråd som kommunens beredskapsråd 

 Beredskapsgruppe sikkerhet (personvern og internkontroll) 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: F17  

Arkivsaksnr.: 19/2788    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Kommunestyret 

 

BEHOV FOR PERMANENTE BOLIGMODULER FOR MÅLGRUPPEN - 

MENNESKER MED OMFATTENDE RUSUTFORDRINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar oppføring av inntil fire boligmoduler til målgruppen med 

omfattende rusutfordringer blir gjennomført i Storheia og Benskardet 3, med to 

boenheter på hvert området.  

 

Rådmann får fullmakt til å starte reguleringsarbeidet på Storheia og avsette tomter til 

dette formålet i Beinskardet, og bestemme den praktiske plasseringen innen områdene.  

 

 

Vedlegg: 

Eksempler på boligmoduler 

 

Saksopplysninger:   

I kommunens samfunnsplan og på virksomhetens fokusområder innen Morgendagens omsorg 

er målet at «Alle i kommunen skal kunne bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen bolig». Med 

bakgrunn i dette målet og etter mange henvendelser og klager fra nærmiljøet til målgruppen 

ble det nedsatt en arbeidsgruppe. Mandatet til arbeidsgruppen var å kartlegge det kortsiktige 

boligbehovet og fremmer forslag på boløsning til målgruppen. 

  

Et sted å bo kan være et viktig skritt på veien for et menneske som skal forsøke å etablere 

trygge og verdige rammer for sitt daglige liv. Egen bolig, arkitektur og omgivelser 

symboliserer hvem vi er og påvirker hvordan vi definerer oss selv og hvordan andre ser på 

oss. For mennesker som sliter med forskjellige utfordringer, kan omgivelsene vanskeliggjøre 

eller lette opplevelsen av å ha en verdig livssituasjon. 

 

Å finne egnet lokalisering av boliger for mennesker med rus- og eller psykiske lidelser er en 

utfordring. I Husbankens bolig politisk målsetting er det nedfelt flere retningslinjer som 

synliggjør at boliger for ulike målgrupper skal så langt det er mulig etableres i ordinære 

boligområder og inngå som en naturlig del av den ordinære bebyggelsen. Det er viktig at 

boligene etableres på steder som gjør det mulig å møte andre og ta i bruk offentlige 

rekreasjonsareal og servicetilbud. Det er ansett som en ulempe at mange boliger til denne 

målgruppen er samlokalisert. Det kan føre til blant annet «uheldig» naboskap, «gettofisering», 

hærverk og utrygghet.  



 

Kartleggingen av målpersonene viser at de ønsker en bolig i nærheten av eller på Sistranda. 

Dette for å kunne komme seg til offentlige kontor, butikker etc. uten å ha et transportbehov. 

Noen er opptatt av at boligen er frittstående, ikke i rekkehus eller lignende. Hvor boligene bør 

plasseres, om de skal plasseres sammen eller spredt er vanskelig å avklare. Sprett bosetting 

kan ha en stor fordel ang miljø/mindre oppsamling på et sted, men kan være fordyrende i ang 

utbyggingsutgifter. 

 

Arbeidsgruppen ser det særdeles viktig ved plassering av boligene at det er viktig å ta høyde 

for å 

- Unngå plassering ved barnehage, skole, idrettspark eller steder der det er ansamlinger 

av barn. 

- Bruke kommunale eiendommer til formålet. 

- Prøve å ta hensyn til målgruppens ønsker og behov så langt som mulig. 

 

 

Vurdering: 

 

Forslag fra arbeidsgruppen  

- Kommunen er ansvarlig for anskaffelse og oppsett av boligene. 

- Type bolig – det som er mest aktuelt er «småhus» type boligmoduler som er bygd og 

tilpasset målgruppen. Boligene kan ta høyde for hard bruk og stor slitasje på 

materialet. Boligen er enkel å sette opp, innehar liten byggetid. Boligene må utformes 

med f.eks. saltak og opparbeidet uteområde. Være innbydende og faller naturlig inn i 

bomiljøet de blir plassert i. 

- Antall boenheter - Det vurderes et behov på 4 boenheter til 5 personer, der den ene 

boenheten er for 2 personer. 

 

- Arbeidet med tomteplassering 

o Arbeidsgruppen har her undersøkt flere områder, og har kommet frem til at det 

ikke finnes en «perfekt» beliggenhet i området som anses om naturlig. 

Arbeidsgruppen har vært innom følgende områder: 

 Plassere boligene sprett mellom Flatval – Nesset, frittstående 

 Kjøp tomt av andre grunneiere 

 Storheia – nytt område som er avsatt til boligformål. Ikke ferdig 

regulert. 

 Storheia, tomt 21/4 

 Beinskaret, tomt i et nytt boligfelt 

o Eie/leie - Mest aktuelt at personene leier boligen av kommunen.  

- Økonomi – kommunen får finansieringsstøtte fra Husbanken på anskaffelse av 

boligene, selvkost hvor kommunen leier ut boligene til målgruppen. Kommunen har 

avsatt 5 millioner til denne type boliger i budsjettet for 2019. Kommunen kan forvente 

en husbankstøtte på inntil 45% i utbyggingen av slike boliger. 

 

Anbefaling fra arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen anbefaler at 2 boliger blir plassert i Storheia, nytt området som er avsatt til 

boligformål, men som ikke er ferdig regulert pr d.d. I tillegg plasseres 2 boliger på 

Beinskardet, tomt i nytt boligfelt. Ett av disse boligene er en allerede anskaffet bolig, som i 



dag står ved «Persstua», og vil bli flyttet fra denne lokasjonen, da tillatelsen til å ha den på 

denne eiendommen er midlertidig. 

 

Disse området er nye, og i kommunens eie. Fordelen med å plassere slik boliger i nye felt, er 

at andre som ønsker å etablere seg i området, er klar over at disse boligene med dette formålet 

allerede er der, eller er planlagt oppført i området.  

 

 
 

Vedlagt er eksempler på boligmoduler fra en leverandør. Kommunen vil innhente anbud på tre 

boligmoduler i tråd med reglene rundt offentlige anskaffelser. 

 

 

 

 



• BFV 1 - 1 roms, uten utv. bod

BTA 35 m²
BRA 27 m²



• BFV 1 - 1 roms, med utv. bod

BTA 45 m²
BRA 36 m²



• BFV 3 - 2 roms m/enkelseng, med utv. bod

BTA 57 m²
BRA 49 m²



• BFV 4 - 2 roms m/dobbelseng, med utv. Bod

BTA 61 m²
BRA 53 m²



• BFV 5 - 3 roms, 2 sov, uten utv. Bod

BTA 69 m²
BRA 66 m²



eksempel på sammenbygd



eksempel på bygg med saltak



eksempel på sammenbygd i rekke



Sammenbygd



sammenbygd



eksempel på tunløsning



Robuste boliger

•Belistning som ikke kan
gripes

•Belysning og sprinklerhoder
innfelt i konstruksjon

•Elektrisk utstyr som tåler
belastning

•Herdet glass

•Baderomspanel i tak og
vegger

•Stenderavstand 30 cm

•Material som er lett å
vedlikeholde



•Dusj i stål – sparedusj

•Speil i stål

•Toalett og vask i stål

•Sluk ved kjøkken

•Belegg med oppbrett

•Ventilasjons- og
sprinklersentral bak luke sikret
med spesialbolter

•Kjøkken og garderobe med
skyvedører

Robuste boliger



Referanseliste
Hå kommune
5 stk Permanent boliger – i produksjon (mars 2015)

Sola kommune
3 stk Permanent bolig er– i produksjon (mars 2015)
(Rammeavtale)

Hå kommune
1 stk Permanent bolig - Overlevert september 2014

Sola kommune
1 stk Midlertidig bolig i tun 
Overlevert august 2014
(Rammeavtale)

Sandnes kommune
Permanent bolig – robust institusjon for psykiatri/ rus
Overlevert november  2014
(Rammeavtale) 

Vindafjord kommune. 
2 stk Permanente boliger i tun.
(Rammeavtale)

Klepp kommune. 
4 stk Permanente boliger i tun.
Overlevert, februar 2014

Klepp kommune. 
Permanente boliger,  5 stk leiligheter over 2 etg.
Overlevert, oktober 2012

Stavanger kommune
4 stk Permanente boliger i tun 
Overlevering, april 2012

Sandnes kommune
Permanente boliger, rammeavtale for leveranse over 3 år. 
Første bolig levert mai 2010, siste bolig levert juni 2013.
Det er levert 12 stk boliger + bokollektiv med 10 soverom i avtalen

Tysvær kommune. 
4 stk Permanente boliger i tun 
Overlevering, desember 2011



Orienterende priser

Prisen er levert  og montert komplett.
Uten møbler og gardin
Uten grunnarbeid og tilførsler for VA og 
strøm
Eks. mva

Følgende inngår i vandalsikker standard:

Toalett vask i stål

Stenderverk CC30

Våtromspanel på vegger og himling
Sluk i gulv 
Oppbrett belegg

Vandalsikkert el utstyr
Listverk i alminium
Herdet glass

1 roms uten utv 
bod 1 roms med bod

2 roms 
m/enkeltseng 
med utv. bod

2 roms 
m/dobbeltseng 
med utv. bod

3 roms, 2 
soverom med utv. 
bod

   m² BTA                        35                        45                        57                        61                        69 
Pris eks mva
Ordinær boligstandard              787 000              853 000           1 030 000           1 064 000           1 133 000 
  pr m²                      22 486                      18 956                      18 070                      17 443                      16 420 
Vandalsikker standard              908 000              988 000           1 212 000           1 240 000           1 338 000 
  pr m²                      25 943                      21 956                      21 263                      20 328                      19 391 
tillegg for saltak                66 500                85 500              108 300              115 900              131 100 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2978    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet Trøndelag fylkeskommune 13.11.19 

Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet Trøndelag fylkeskommune 14.11.19 
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ELDRERÅDET 2019-2023  

Møteprotokol l  

 

 

Dato: 13. november 2019 kl 10.40 – 11.00 

Sted: Steinkjer 

Møteleder: Hildur Fallmyr 

 

Til stede: Jostein Økdal, Laila Roel, Ann Inger Leirtrø, Kirsti Hamre 

Nilsen, Hildur Margrethe Fallmyr, Berit Kapelrud, Sveinung 

Gundersen og Johannes Brandtzæg (vara for Egil 

Haugbjørg.  

Aage Borrmann møtte kl 10.55 (etter behandling av sakene 

42/19 og 43/19). 

Forfall:  Egil Haugbjørg 

 

Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

 

SAKSLISTE  S ide 

42/19  Eldrerådet Trøndelag - Godkjenning av innkalling og 

sakliste for møtet 13. november 2019 

2 

43/19  Eldrerådet Trøndelag - Konstituering for perioden 

november 2019 - okt. 2023 

3 

44/19  Møteplan 2020 for Eldrerådet Trøndelag 4 

45/19  Godkjenning av møteprotokoll fra Eldrerådet 

Trøndelag sitt møte 4. september 2019 

5 

Annet 
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Saker t i l  behandl ing  

 

42/19 E ldrerådet  Trøndelag -  Godkjenning 
av  innkal l ing  og sakl iste  for  møtet  13.  

november  2019 

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Innkalling og sakliste for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 13. november 2019 

godkjennes.  

 

Behandling 

 

Ingen forslag fremmet i møtet.  

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  
 

Innkalling og sakliste for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 13. november 2019 

godkjennes.  
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43/19 E ldrerådet  Trøndelag -  

Konsti tuering for  perioden november  2019 

-  okt .  2023 

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

 Som leder for Eldrerådet Trøndelag:  

Hildur Fallmyr. 

 Som nestleder for Eldrerådet Trøndelag:  

Egil Haugbjørg 

 

Valget gjelder for perioden 2019 – 2023. 

 

Behandling 

 

Forslag fremmet i møtet: 

 Som leder velges: Hildur Fallmyr 

 Som nestleder velges: Egil Haugbjørg 

 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Votering 

 

Forslag på Hildur Fallmyr som leder ble enstemmig vedtatt. 

Forslag på Egil Haugbjørg som nestleder ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 
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44/19 Møteplan 2020 for  E ldrerådet 

Trøndelag  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Møteplan 2020 for Eldrerådet Trøndelag vedtas med følgende møtedatoer: 

 

Torsdag 30. januar 2020 

Fredag 27. mars 2020 

Mandag 25. mai 2020 

Mandag 28. september 2020 

Mandag  30. november 2020 

 

Votering 

 

Fremlagte forslag til møteplan ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

Møteplan 2020 for Eldrerådet Trøndelag vedtas med følgende møtedatoer: 

 

Torsdag 30. januar 2020 

Fredag 27. mars 2020 

Mandag 25. mai 2020 

Mandag 28. september 2020 

Mandag  30. november 2020 
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45/19 Godkjenning av  møteprotokol l  f ra 

E ldrerådet  Trøndelag s i tt  møte  4.  

september  2019 

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. september 2019 godkjennes.  

 

Behandling 

 

Ingen merknader til saken. 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt. 

Fylkesrådmannens innstilling:  

 

Møteprotokoll fra Eldrerådet Trøndelag sitt møte 4. september 2019 godkjennes.  

 

 

 

Annet  

Tatt opp i møtet: 

 

Adm. bes legge fram sak om etablering av arbeidsutvalg til møtet 14. november.  

 

Møtet slutt kl 11.00 
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ELDRERÅDET 2019-2023  

Møteprotokol l  

 

 

Dato: 14. november kl 10.00 – 11.30 

Sted: Quality Grand hotell, Steinkjer 

Møteleder: Hildur Fallmyr 

 

Til stede: Hildur Fallmyr, Berit Kapelrud, Arne Silset (vara for Aage 

Borrmann), Kirsten Hamre Nilsen, Laila Roel, Ann-Inger 

Leirtrø, Jostein Økdal, Sveinung Gundersen og Johannes 

Brandtzæg (vara for Egil Haugbjørg) 

 

Forfall:  Egil Haugbjørg og Aage Borrmann 

 

Protokollfører: Ann-Karin Mellingen 

SAKSLISTE  S ide 

47/19  Eldrerådet Trøndelag - Godkjenning av innkalling og sakliste 

for møtet 14. november 2019 

2 

48/19  Leder orienterer - Eldrerådet Trøndelag sitt møte 14. 

november 2019 

2 

49/19  Adm. orienterer - Eldrerådet Trøndelag sitt møte 14. 

november 2019 

3 

50/19  Prosjekt Universell utforming og Velferdsteknologi - 

Videreføring 

5 

51/19  Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag - 

endring av retningslinjer 

6 

52/19  Evaluering av TT-reglement og ordningen i Trøndelag fylke 7 

53/19  Økonomiplan 2020 - 2023 med budsjett 2020 8 

   

Annet 
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Saker t i l  behandl ing  

 

47/19 E ldrerådet  Trøndelag -  Godkjenning 
av  innkal l ing  og sakl iste  for  møtet  14.  

november  2019 

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Innkalling og sakliste for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 14. november 2019 

godkjennes. 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  
 

Innkalling og sakliste for Eldrerådet Trøndelag sitt møte 14. november 2019 

godkjennes. 

 

 

 

48/19 Leder or ienterer -  E ldrerådet  

Trøndelag si t t  møte  14.  november  2019  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Ingen vedtak i saken. 

 

Behandling 

 

Leder, Hildur Fallmyr, åpnet med å takke for tilliten etter gjenvalg som eldrerådets 

leder for perioden 2019-2023.  

Ønsket alle velkommen med ønske om godt samarbeide i arbeidet som folkevalgt i 

eldrerådet, med de plikter og muligheter dette innebærer.   
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Eldrerådet var i forrige periode aktiv og utadrettet, noe som ønskes videreført. 

Rådet utveksler protokoller med kommunale eldreråd.  

Også nært samarbeid med Pensjonistforbundet i Trøndelag, som anbefales 

videreført.  

Nærmere detaljer om saker og aktiviteter vil gis fortløpende, med oppstart i 1. 

møte i 2020.. 

 

Ingen saker utenfor saklisten å orientere om., 

 

Innstilling:  

 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.  

 

 

49/19 Adm. or ienterer  -  E ldrerådet  

Trøndelag si t t  møte  14.  november  2019  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Ingen vedtak fattet i saken, men det vises til refererte punkter under 

«Behandling» i møtet.  

 

Behandling 

 

Sekretær Ann-Karin Mellingen, orientert kort om typer saker som tradisjonelt er 

innom rådet, - jfr også presentasjoner fra fellesorienteringer 13.11.19.  

Følgende dokumenter ble delt ut:  

A. Gjeldende Reglement for Eldrerådet Trøndelag. Dette skal revideres, bl.a. 

med bakgrunn i endringer i Kommuneloven og nye forskrifter.  

Konklusjon: 

I arbeidet med endring av reglementet ønsker Eldrerådet at ordningen 

rundt varamedlemmer justeres; Fylkestingsrepresentantenes vara må 

kunne møte (ikke være medlem i ander medvirkningsråd) og 

varamedlemmer bør velges som vara i rekkefølge. Rådet anbefaler også at 

øvrige varamedlemmer velges som varamedlemmer i rekkefølge (for valgte 

medlemmer etter forslag fra eldres organisasjoner). 

 

B. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom, av 17. juni 2019 
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C. Veileder for eldreråd, fra 9. september 2019, utarbeidet av Kommunal og 

moderniseringsdepartementet. 

 

D. Agresso – Utfylling av reiseregninger.  

Dette dokumentet skal tilpasses gruppen medvirkningsråd og blir 

distribuert på mail sammen med veileder for utfylling av reiseregning.  

 

Skjema med personopplysninger ble samlet inn og medlemmene får sms 

fra Agresso IKT for oppstart av pålogging når nødvendige date er på plass.  

Videre oppfølging med veiledning tas fortløpende. Også egen post på møtet 

i januar. 

 

E. Eldrerådet forelegges en sak i januarmøtet hvor økonomiske rammer for 

rådets aktiviteter i 2020 behandles og innstilles på.  

 

F. Eldrerådets organisering.  

Her anbefales å etablere en arbeidsform hvor leder, nestleder og sekretær 

får i oppdrag å forberede eldrerådets møter.  

 

Dokumenter som ble delt ut i møtet legges ved møteprotokollen ved utsending.  

 

Ingen forslag fremmet i møtet., men punktene følges opp i tråd med skissert for 

hvert punkt. 

 

Votering 

 

Ingen votering i saken.  

Fylkesrådmannens innstilling:  

 

Redegjørelser gitt i møtet tas til orientering.  
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50/19 Prosjekt  Universe l l  ut forming og 

Vel ferdsteknologi  -  V iderefør ing  

 

Eldrerådet 2019-2023 sitt vedtak  

 

Eldrerådet Trøndelag velger følgende medlemmer som representanter til felles 

prosjekt med RLF – Regional konferanse om universell utforming og 

velferdsteknologi: 

a) Leder pluss ett medlem fra eldrerådet.  

b) Deltakelse i tillegg til leder rulleres mellom medlemmene: Kirsten Hamre 

Nilsen, Ann-Inger Leirtrø og Berit Kappelrud. 

 

Behandling 

 

Leder orienterte om prosjektet. Prosjektet har gjennomført 2 regionkonferanser 

(dagskonferanser) i 2019 og planlegger de resterende 3 regionkonferanser i 2010.  

For å sikre kontinuitet foreslås deltakelse fra leder pluss ett medlem fra eldrerådet. 

Foreslo også å fordele deltakelsen ved å rullere mellom medlemmene i tillegg til 

leder.  

Følgende meldte sin interesse for deltakelse, Kirsten Hamre Nilsen, Anne- Inger 

Leirtrø og Berit Kappelrud.  

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling, med tillegg av forslag i møtet, ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

 

Eldrerådet Trøndelag velger følgende medlemmer som representanter til felles 

prosjekt med RLF – Regional konferanse om universell utforming og 

velferdsteknologi: 
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51/19 Transportt jenesten for  
funksjonshemmede i  Trøndelag -  endr ing 

av  retningsl injer  

 

Eldrerådet 2019-2023 sin innstilling:  

 

1. Eldrerådet tar Fylkesrådmannens innstilling til orientering. 

2. Eldrerådet forutsetter at tjenesten fungerer optimalt og ikke reduseres i 

forhold til brukerne.  

 

Behandling 

 

Leder orienterte om deltakelse i arbeidsgruppe som har forberedt/kommet med 

innspill i saken.  

Tjenesten skal være like god, men gjøres nå på en annen måte enn tidligere. 

Viktig å få ut rett informasjon til alle berørte.  

 

Forslag i møtet; 

1. Eldrerådet tar Fylkesrådmannens innstilling til orientering. 

2. Eldrerådet forutsetter at tjenesten fungerer optimalt og ikke reduseres i 

forhold til brukerne.  

 

Votering 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

Fylkesrådmannens innstilling:  

1) Fylkestinget vedtar endringer i retningslinjer for Transporttjenesten for 

funksjonshemmede i Trøndelag slik de fremgår av vedlegg 1. i dette 

saksfremlegget. 

2) Endringene gjøres gjeldende fra og med 01.01.2020. 
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52/19 Evaluering av  TT -reglement og 

ordningen i  Trøndelag fy lke  

 

Eldrerådet 2019-2023 sin innstilling:  

 

Fylkesrådmannens innstilling støttes. 

 

Behandling 

 

Eldrerådet støtter Fylkesrådmannens innstilling. 

 

Votering 

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig tilrådt.  

Fylkesrådmannens innstilling:  

1. Rådene/Hovedutvalg for Transport tar evalueringsrapporten til orientering. 

2. Rådene/Hovedutvalg for transport ber fylkesrådmannen komme tilbake 

med en sak der TT-ordningen og TT-reglementet er gjennomgått med 

tanke på å ivareta følgende målsetninger; 

a. Forbedre mobilitetstilbudet og/eller offentlig ressursutnyttelse 

gjennom en samordning av ulike tilrettelagte/fleksible 

transportordninger.  

b. Redusert egenandelbelastning for brukerne. 

c. Bedre ivaretakelse av brukerorganisasjonenes prioriteringer i 

fylkeskommunens reglement. 

d. Øke forutsigbarheten i ordningen for brukerne. 

e. Forbedre forutsetningene for å sikre at ordningen ikke overskrider 

vedtatte økonomiske rammer. 
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53/19 Økonomiplan 2020 -  2023 med 

budsjett  2020 

 

Eldrerådet 2019-2023 sin innstilling:  

 

1. Eldrerådet har med bekymring merket seg at fylkeskommunens nye 

oppgaver som blir overført ved årsskiftet, enten er underfinansiert eller 

finansieringen ikke er avklart. Konsekvensene av dette fører til at det går 

utover andre oppgaver for fylkeskommunen.  

 

2. Rett til besøkstjeneste fra tannhelsetjenesten til hjemmeboende eldre ved 

behov bør bekjentgjøres på en bedre måte.  

 

3. Eldrerådet vil påpeke behovet for å få innført egenandelskort for 

tannbehandling for eldre.  

 

4. Eldrerådet tar for øvrig Fylkesrådmannens innstilling til orientering. 

 

Behandling 

 

Forslag i møtet: 

1. Eldrerådet har med bekymring merket seg at fylkeskommunens nye 

oppgaver som blir overført ved årsskiftet, enten er underfinansiert eller 

finansieringen ikke er avklart. Konsekvensene av dette fører til at det går 

utover andre oppgaver for fylkeskommunen.  

 

2. Rett til besøkstjeneste fra tannhelsetjenesten til hjemmeboende eldre ved 

behov bør bekjentgjøres på en bedre måte.  

 

3. Eldrerådet vil påpeke behovet for å få innført egenandelskort for 

tannbehandling for eldre.  

 

4. Eldrerådet tar for øvrig Fylkesrådmannens innstilling til orientering. 

 

Votering 

 

Forslag i møtet ble enstemmig vedtatt. 
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Fylkesrådmannens innstilling:  

1. Fylkestinget i Trøndelag vedtar, med hjemmel i lov om skatt av formue og 

inntekt, av 26. mars 1999, nr. 14 (skatteloven), en sats for inntektsskatt til 

Trøndelag fylkeskommune, på 2,45 % av skattbar inntekt, for personlige 

skatteytere og dødsboer. Hvis Stortinget vedtar en annen maksimalsats for 

året 2020, gjøres den gjeldende.  

2. Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 

med budsjett for 2020, som består av drifts- og investeringsbudsjett for 

fireårsperioden, Lånefondets bevilgningsbudsjett og Forslag til budsjett for 

Kontrollutvalget 2020 og økonomiplan 2021-2023.  
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3. Fylkestinget vedtar følgende rammer for driftsbudsjettet:  

 

Bevilgningsoversikt drift 

 
 

 

Bevilgningsoversikt tjenesteområder 

 
 

 

  

Bevilgningsoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett

(1000 kroner) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Rammetilskudd -3 479 776 -3 632 015 -3 752 634 -3 740 010 -3 793 163 -3 790 875

2 Inntekts- og formuesskatt -2 637 909 -2 639 551 -2 783 097 -2 783 841 -2 783 320 -2 781 945

3 Andre generelle driftsinntekter -33 634 -27 000 -28 000 -29 000 -30 000 -30 000

4 Sum generelle driftsinntekter (post 1 - 3) -6 151 320 -6 298 566 -6 563 731 -6 552 851 -6 606 483 -6 602 820

5 Sum bevilgninger drift, netto Fra bevilgningsoversikt 6 069 857 5 895 992 6 027 093 6 010 878 5 977 623 5 976 083

6 Avskrivninger 498 610 0 0 0 0 0

7 Sum netto driftsutgifter (post 5 og 6)  6 568 467 5 895 992 6 027 093 6 010 878 5 977 623 5 976 083

8 Brutto driftsresultat (Post 4 minus post 7) 417 147 -402 574 -536 638 -541 973 -628 860 -626 737

9 Renteinntekter  -38 298 -25 476 -25 500 -29 000 -28 400 -28 400

10 Utbytter -54 232 0 0 0 0 0

11 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -45 0 0 0 0 0

12 Renteutgifter 155 958 204 000 278 916 282 213 287 170 295 800

13 Avdrag på lån 320 637 309 428 322 800 339 364 352 370 364 569

14 Netto finansutgifter (post 9 - 13) 384 020 487 952 576 216 592 577 611 140 631 969

15 Motpost avskrivninger -498 610 0 0 0 0 0

16 Netto driftsresultat 302 557 85 378 39 578 50 604 -17 720 5 232

 Disponering eller dekning av netto driftsresultat  

17 Overføring til investering 35 300 23 856 11 200 11 200 11 200 11 200

18 Avsetning til bundne disposisjonsfond 0 0 0 0 0 0

19 Bruk av bundne disposisjonsfond -94 533 0 0 0 0 0

20 Avsetning disposisjonsfond 730 087 16 853 19 843 0 32 475 7 983

21 Bruk av Marint utv.fond 0 0 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000

22 Bruk av Regionalt utv.fond 0 0 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

23 Bruk av Utdanningsfondet 0 0 -5 404 -2 880 -3 955 -2 415

24 Bruk av sentralt disposisjonsfond -463 987 -126 087 -43 217 -36 924 0 0

25 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0 0

26 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 206 867 -85 378 -39 578 -50 604 17 720 -5 232

27 Fremført til inndekning i senere år 76 625 0 0 0 0 0

Økonomiplan

Bevilgningsoversikt tjenesteområder Regnskap Budsjett Budsjett

(1000 kroner) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Fordelt slik

Politisk styring og kontrollorganer 67 228        74 670        59 054        58 901        58 003        58 003        

Administrasjon og adm.lokaler 315 943       297 136       313 889       313 187       312 484       312 484       

Opplæring 3 087 886    2 946 450    3 057 420    3 051 733    3 065 352    3 063 812    

Tannhelse 251 071       241 882       250 947       250 947       250 947       250 947       

Nærings- og bostedsutvikling 113 393       179 594       140 834       140 604       140 376       140 376       

Konsesjonskraft -12 720       -15 083       -15 370       -15 370       -15 370       -15 370       

Fylkeskommunal næringsvirksomhet 3 494          -3 150        -3 224        -3 224        -3 224        -3 224        

Fylkesveger 874 855       750 477       784 663       782 271       780 072       780 072       

Kollektivtrafikk 1 109 980    1 198 622    1 207 190    1 200 714    1 158 445    1 158 445    

Kulturaktivitet 258 728       225 394       231 691       231 116       230 540       230 540       

Sum netto drift 6 069 857    5 895 992    6 027 093    6 010 878    5 977 623    5 976 083    

Økonomiplan
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4. Fylkestinget vedtar følgende rammer for investeringsbudsjettet: 

 

Økonomisk oversikt investering 

 
 

 

  

Økonomisk oversikt investering Budsjett Budsjett

1000 kroner 2019 2020 2021 2022 2023

1 Investeringer i varige driftsmidler 2 703 200   1 906 500   1 420 000   1 511 500   1 134 000   

2 Tilskudd til andres investeringer -            -            -            -            -            

3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 8 856         7 500         7 500         7 500         7 500         

4 Utlån av egne midler -            -            -            -            -            

5 Avdrag på lån Sum -            -            -            -            -            

6 Sum investeringsutgifter (post 1 - post 5) 2 712 056  1 914 000  1 427 500  1 519 000  1 141 500  

7 Kompensasjon for merverdiavgift -430 839    -344 500    -256 300    -272 500    -204 400    

8 Tilskudd fra andre -985 200    -726 300    -275 100    -206 900    -            

9 Salg av varige driftsmidler -            -            -            -            -            

10 Salg av finansielle anleggsmidler -            -            -            -            -            

11 Utdeling fra selskaper -            -            -            -            -            

12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler -53 300      -            -            -            -            

13 Bruk av lån Sum -1 147 800  -832 000    -884 900    -968 900    -906 100    

14 Sum investeringsinntekter (post 7-13) -2 617 139 -1 902 800 -1 416 300 -1 448 300 -1 110 500 

15 Videreutlån -            -            -            -            -            

16 Bruk av lån til videreutlån -            -            -            -            -            

17 Avdrag på lån til videreutlån -            -            -            -            -            

18 Mottatte avdrag på videreutlån -            -            -            -            -            

19 Netto utgifter videreutlån (post 15-18) -              -              -              -              -              

20 Overføring fra drift -23 856      -11 200      -11 200      -11 200      -11 200      

21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne -            -            -            -            -            

22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet -71 061      -            -            -59 500      -19 800      

23 Dekning av tidligere års udekket beløp -            -            -            -            -            

24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger (post 20-23)-94 917      -11 200      -11 200      -70 700      -31 000      

25 Fremført til inndekning i senere år -              -              -              -              -              

Økonomiplan
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Investeringer fordelt på tjenesteområder 

 

Investeringer fordelt på tjenesteområder Budsjett Budsjett

2019 2020 2021 2022 2023

i 1 000 kroner

Fordelt slik

Nytt ERP-system 15 000       -            -            -            

Fylkets Hus, Trondheim - Teknisk oppgradering 3 000         -            -            -            -            

Fylkets Hus, Trondheim - Ombygging av areal 1 500         -            -            -            -            

Planlegging prosjektkontor Schning 1 000         -            -            -            -            

Planlegging nytt administrasjonsbygg Steinkjer 2 500         -            -            -            -            

Administrasjon 8 000          15 000        -              -              -              

FDV- og BIM-verktøy 1 500         1 500         1 500         1 500         -            

Kvalitet - og internkontrollsystem byggeprosjekt 1 500         1 500         1 500         1 500         -            

Eiendomsledelse og administrasjon 3 000          3 000          3 000          3 000          -              

Gerhard Schønning 2 600         

Guri Kunna vgs avd Hitra -            12 000       11 900       -            -            

Johan Bojer vgs, skolebygg -            36 900       50 000       100 000      90 000       

Kyrksæterøra vgs -            21 700       15 300       

Melhus videreg skole (600 elever + forb. 800) -            5 000         25 000       50 900       70 000       

Mære Landbruksskole, ny stall -            8 400         -            -            -            

Olav Duun - utviklingsplan/realisering/midl.bygg -            -            -            35 000       25 000       

Ole Vig - Ombygging bygg G -            9 900         -            -            -            

Ole Vig vgs, avd Sutterøy -            14 600       -            -            -            

Oppdal videreg skole -            5 900         35 000       59 000       -            

Opplæringsfartøy, plan -            500           -            -            -            

Paviljonger pga elevtallsvekst Trondheim -            -            -            -            -            

Tiller videregående skole -            180 000      193 500      82 500       -            

Trondheim Katedralskole -            40 000       50 000       60 000       69 200       

Trondheim øst - ny skole -            5 000         36 300       160 000      180 000      

Verdal - utviklingsplan/realisering inkl idr.hall/p-plass -            -            72 600       -            18 200       

Ytre Namdal fagskole -            7 300         -            -            -            

Åfjord vgs -            15 000       26 400       -            -            

Energi- og miljøinv. 2015-21 (EMI) -            40 000       40 000       40 000       40 000       

Bedre skolebygg/ped. Oppgradering (BSB) -            10 000       10 000       10 000       10 000       

Teknisk oppgradering skolebygg (TEKOPP) -            25 000       25 000       20 000       20 000       

Nybygging. ombygging  og påbygging 430 800      439 800      591 000      617 400      522 400      

Skolebruksplan TRFK (ny) 3 000         3 000         2 000         2 000         

Utvikling av bygning -              3 000          3 000          2 000          2 000          

Planlegging Hitra 1 000         

Teknisk oppgradering tannklinikker 2 500         2 500         2 500         2 500         2 500         

Klinikkdrift og service 2 500          3 500          2 500          2 500          2 500          

Fornyingsprogram fylkesveg -            200 400      254 900      308 200      286 400      

Fosenvegene, pakke 1&2 -            20 600       144 200      170 600      -            

Fosenvegene, pakke 3 -            92 400       12 200       -            -            

Fv 17/720 Dyrstad-Sprova-Malm -            233 200      80 500       -            -            

Gang- og sykkelveger -            32 000       25 000       25 000       20 000       

Knarrlagsund bru -            -            -            77 500       77 500       

Laksevegen, trinn 1 -            68 500       -            -            -            

Laksevegen, trinn 2 -            335 000      85 700       63 800       -            

Miljø -            8 800         8 500         8 500         9 300         

Mindre veganlegg -            25 400       -            14 100       -            

Planlegging -            18 600       18 600       18 600       18 600       

Skredsikringstiltak -            222 000      57 500       -            -            

Trafikksikkerhet -            16 500       16 500       16 500       16 500       

TRFK bidrag Miljøpakke Trondheim -            73 900       73 900       73 900       73 900       

Tunnelsikkerhetsf. - forskudd statlige midler -            -            -            61 900       61 900       

Fylkesveier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 2 164 900  1 347 300  777 500      838 600      564 100      

Bussdepot 50 000       54 900       -            -            -            

Investering i ferjekaier -            25 000       25 000       25 000       25 000       

Knutepunktutvikling 4 000         4 000         4 000         4 000         4 000         

Kollektiv infrastruktur -            5 000         10 000       10 000       10 000       

Nye hvilebrakker AtB 4 000         4 000         4 000         4 000         4 000         

Sjøsikkerhet, vindmålere 2 000         -            -            -            

Nye dieseltanker hurtigbåtterminalen i Trondheim 6 000         -            -            -            -            

Veikantutstyr AutoPASS ferje Flakk og Rørvik 3 000         -            -            -            -            

Planlegging investering ferjekaier 2 000         -            -            -            -            

Kjøp av eiendommer 25 000       -            -            -            -            

Bilruter, kjøp av rutetjenester 94 000        94 900        43 000        43 000        43 000        

Sum Investeringer 2 703 200 1 906 500  1 420 000  1 506 500  1 134 000  

Økonomiplan



 
  
 
 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
 
  

side 13 av 13 

 

5. Trøndelag fylkeskommune tar opp lån på 832,0 millioner kroner i 2020. 

 

6. Videre fordeling/spesifisering, omdisponeringer, delegering og disponering 

skjer i henhold til økonomireglement som er vedtatt av fylkestinget. 

 

7. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til finansielle måltall. 

 

8. Fylkestinget vedtar en netto driftsramme på 5,7 millioner kroner til 

Kompetansesenteret Tannhelse Midt FKF, fylkeskommunalt foretak under 

etablering. Styret fastsetter endelig spesifisert budsjett. 

 

 

Annet  
 

A. Innkommet henvendelse angående nødvendige opplysninger på innkallingsbrev 

fra sykehus/helseinstitusjoner. Og behov for samordning mellom sykehus og 

Helfo når det gjelder dekking av helsetransport.  

 

Konklusjon: 

Rådet har behov for mer faktakunnskap for å eventuelt ta saken videre. 

 

B. Arne Silset tok opp følgende:  

Fremtidig drift av Hornemansgården i Trondheim. 

 

Konklusjon: 

Eldrerådet takker for initiativet, og ønsker en nærmere redegjørelse før 

eventuell uttalelse i saken. Ber om at adm. legger fram en sak i neste møte. 

---  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2977    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Frøya eldre- og brukerråd 

 

ORIETERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens orientering: 

 

- Utlysning brukerombud 

- Beredskapsplan 

- Gjennomgang Reglement for Eldre- og Brukerråd (mandatet) 
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