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Melding til medlemmene: 
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Saknr: 97/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

30.08.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2474 

Sak nr: 

97/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

97/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 21.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 21.06.18 

 



Saknr: 98/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

30.08.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2469 

Sak nr: 

98/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

98/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

- Avtale mellom St Olavs Hospital og Orkdal kommune om drift av legevakt og kommunale akutte 

døgnsenger. 

- Avtale mellom St. Olavs Hospital og Orkdal kommune vedtak Hitra kommune om drift av legevakt og 

kommunale akuttdøgnsenger. 

- Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale mellom Skaun og kommuner i 

Orkdalsregionen. 

- Melding om politisk vedtak - avtale om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger i orkdal 

- Melding om politisk vedtak - avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

- Melding om politisk vedtak - vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte 

døgnsenger (kad) 

- Ny vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger (KAD) mellom 

Orkdal kommune og kommuner i Orkdalsregionen 

- Protokoll for generalforsamling i DalPro AS 16.05.18 signert 

- Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 20.6.18 

- Saksframlegg vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger 

- Selskapsavtale 2018 Trondheim havn 

- Møteprotokoll Sio 

- Årsmelding Dalpro med alle vedlegg 

 

 



Saknr: 99/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

30.08.2018 

Arkivsaksnr: 

18/2391 

Sak nr: 

99/18 

Saksbehandler: 

Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 

G24 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

39/18 Hovedutvalg for drift 21.08.2018 

99/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

OPPSIGELSE AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FRØYA 

OG HITRA FOR JORDMORTJENESTEN  

 

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune avslutter samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 b, 

    administrativ vertskommunesamarbeid.  

2. Avtalen opphører fra fattede vedtak i kommunestyrene med 1 års oppsigelse.  
 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

Hovedutvalget ønsker en tilbakemelding på oppgaver som legges til utvidelsen av jordmorstillingen. 

Vi ber også om at det jobbes med at flest mulig ansatte ved helsestasjonen tar utdanning som helsesøster. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 21.08.2018 sak 39/18 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune avslutter samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 b, 

    administrativ vertskommunesamarbeid.  

2. Avtalen opphører fra fattede vedtak i kommunestyrene med 1 års oppsigelse.  
 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

Hovedutvalget ønsker en tilbakemelding på oppgaver som legges til utvidelsen av jordmorstillingen. 

Vi ber også om at det jobbes med at flest mulig ansatte ved helsestasjonen tar utdanning som helsesøster. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune avslutter samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 b, 

administrativ vertskommunesamarbeid.  

2. Avtalen opphører fra fattede vedtak i kommunestyrene med 1 års oppsigelse.  
 

Vedlegg: 
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1. Saksprotokoll KST 21.03.13, sak 32/13 Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid med 

felles folkevalgt nemnd for «samhandling i øyregionen Frøya og Hitra» 

 2. Saksframlegg arkivsak 15/1096 - Endring av interkommunal samarbeidsavtale mellom 

kommunene Frøya og Hitra for jordmortjenesten.  

2. Samarbeidsavtale for jordmortjenesten arkivsak 15/1096 
 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 med Hitra kommune. 

Frøya kommune er vertskommune. Jordmor jobber 100% med tilstedeværelse 50/50 i begge kommunene.  

 

Frøya kommune har mottatt tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon- og skolehelsetjenesten over 

statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60. Stortinget har bevilget 20 millioner ekstra i tilskuddsordningen for å 

styrke jordmortjenester i kommunene. Tilskuddet kommunen har mottatt er blant annet øremerket midler til en 

styrkning av jordmortjenesten med 0,5 årsverk. 

 

Målsetningen med styrkningen er å utvikle et helhetlig tilbud og sømløs overgang til videre oppfølging av 

helsesøster. En økt tilgjengelighet av jordmor i et tettere samarbeid med øvrige ansatte i helsestasjonstjenesten 

og Frøya kommune, vil gi muligheten til et tettere tilbud og oppfølging av gravide i risiko, som unge mødre, 

mødre med annen kulturell bakgrunn og mødre med tidligere utfordring i forhold til rus / psykiske lidelser. 

 

Kommunene har ansvar for å tilby gravide svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Jordmor har 

dermed en helt sentral rolle i helsestasjonsvirksomheten. Jordmor har myndighet til å ivareta og utøve en faglig 

forsvarlig svangerskaps-, og barselomsorg. I dette inngår også fødsel- og foreldreforberedende kurs, 

prevensjonsveiledning, kvinnehelse/familieplanlegging (rekvireringsrett av prevensjonsmidler), 

ammeveiledning og kvinners fysiske og psykiske helse etter svangerskap. Jordmor har, i tillegg til sin 

kompetanse med å ivareta det normale svangerskap, fødsel og barsletid, også i kraft av sin utdanning, 

kompetanse på ivaretakelse av nyfødte barn. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune ønsker en bedre utnyttelse av jordmorressursen inn i det tverrfaglige samarbeidet i Frøya 

kommune. En økt tilgjengelighet som beskrevet møtes i en økning i antall årsverk. En økning vil også føre til 

bedre tjenestekvalitet, trygghet og forutsigbarhet for brukerne. En økning av jordmorressurs til 100% vil styrke 

helsestasjon i forhold til de oppgavene helsestasjonsforskriften og retningslinjene for svangerskapsomsorgen 

pålegger dem. Det er på denne bakgrunn rådmanns anbefaling at Frøya kommune avslutter gjeldende 

samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 b, administrativ vertskommunesamarbeid 

med Hitra kommune.  

 



Saknr: 100/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

30.08.2018 

Arkivsaksnr: 

16/2840 

Sak nr: 

100/18 

Saksbehandler: 

Arvid Hammernes 

Arkivkode: 

614 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

28/16 Arbeidsmiljøutvalget 11.10.2016 

116/18 Formannskapet 28.08.2018 

100/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

SLUTTREGNSKAP FOR NY HOVEDBRANNSTASJON PÅ SISTRANDA  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret vil bli ettersendt når møtet er avviklet den 28.08.18. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Sluttregnskapet for ny hovedbrannstasjon på Sistranda med en totalkostnad på kr 28.109.237 inkl. mva. 

godkjennes. 

 

Merforbruket på kr 37.236 inkl. mva. dekkes av prosjekt «Påkostninger kommunale bygg», prosjektnr. 

551311.             

 

 

 

Behandling/vedtak i Arbeidsmiljøutvalget den 11.10.2016 sak 28/16 

 

Vedtak: 

Arbeidsmiljøutvalget godkjenner byggeplanene for ny hovedbrannstasjon i henhold til søknad om 

Arbeidstilsynets samtykke av 28.09.16 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder sluttregnskap for ny hovedbrannstasjon på Sistranda. 

 

Den nye brannstasjonen ble overtatt 12.01.18, og den ble offisielt åpnet 27.02.18.   

 

Frøy Eiendom AS har stått som totalentreprenør.  Kontraktssummen var kr 22.237.000,- inkl. mva.  Denne 

summen ble økt med kr 3.625.000 inkl. mva. pga. fasadeendringer etter igangsatt bygging.  Totalsummen ble 

dermed kr 25.862.500 inkl. mva.  

 

Tomta ble kjøpt av Siholmen AS for kr 1.210.000.  

 

Kommunestyret har foretatt følgende bevilgninger: 

kr   1.000.000     - bevilgning i 2013, kommunestyrevedtak i sak 181/12 av 06.12.12 

kr 19.000.000  - kommunestyrevedtak i sak 6/16 av 28.01.16  
kr   4.447.500 - kommunestyrevedtak i sak 45/16 av 28.04.16 – tillegg for å få inn mva.  



Saknr: 100/18 

kr    3.625.000 - kommunestyrevedtak i sak 46/17 av 27.04.17 – tillegg inkl. mva. pga.  
  fasadeendringer  

kr 28.072.000 - total bevilgning   
    
Regnskapet viser en totalkostnad på kr 28.109.237 inkl. mva. 

 
 
 
Kostnadene fremkommer slik: 

  Totalsum inkl. 
mva. 

Totalsum ekskl. 
mva. 

Mva. 

Tomteerverv:    1.210.000 1.210.000 0 

Totalentreprisen, oppføring:   25.862.500  20.690.000 5.172.500 

Endringer, uavhengig kontroll + ekstra 
tilknytningsavgift:   

  
253.085 

  
202.468 

  
50.617 

  
Gebyrer, fradeling og tinglysing:   

  
49.875 

  
49.875 

  
0 

Intern overføring for prosjekt- og 
byggeledelse: 

  
195.285 

  
195.285 

0 

  
Juridisk bistand: 

  
53.234 

  
42.862 

  
10.372 

  
Endring av utvendig vanntilførsel: 

  
271.651 

  
217.321 

  
54.330 

Midlertidig løsning for å hindre frost i 
tidligere brannstasjon + div. andre 
kostnader: 

  
  

188.874 

  
  

151.100 

  
  

37.774 

Tillegg med skilting for 
kommunevåpen: 

  
24.733 

  
19.786 

  
4.047 

  
SUM: 

  
28.109.236 

  
22.778.697 

  
5.329.640 

 

Merforbruket er på kr 37.236. 

 

Vurdering:  

 

Merforbruket er svært lite.  Totalt sett har det vært lite med tillegg.  Det kan sies at bevilgningen på 1 mill. kr 

fra 2013 har gått til å dekke tilleggene.  

 

Som omtalt tidligere, bl.a. under den offisielle åpningen, har vi vært godt fornøyd med hvordan Frøy Eiendom 

AS som kontraktspartner har løst byggesaken.  Det har blitt en flott brannstasjon.  Tilbakemeldingene er bare 

gode. 

 

Merforbruket på kr 37.236 foreslås dekket av prosjekt «Påkostninger kommunale bygg», prosjektnr. 551311, 

der det er ubrukte midler.             

 

 



Saknr: 101/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

30.08.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1600 

Sak nr: 

101/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

231 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/18 Formannskapet 19.06.2018 

101/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune  vedtas. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2018 sak 105/18 

 

Vedtak: 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2018 legges ut på 

høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2018 legges ut 

på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 pga. potensielt 

inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. Rådmannen foreslår samtidig 

små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende forskrift om 

egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune sine hjemmesider. I 

tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i selve vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 
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Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. Disse postene 

mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:     

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 m3 

våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute (inntil 4 m3 

våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming hvert 2. år i 

rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming hvert 4. år i 

rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 m3)  317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

  

3 012,00 

  

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 

 

Ulovlighetsoppfølging   

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 
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Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. Rådmannen 

foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 pga. potensielt inntektstap på 

gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan     

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av planforslaget, 

inklusive ekspedering, kopiering av tekst, innhenting av 

høringsuttalelser osv. fram til kunngjøring av endelig 

vedtak. 

 

  

Oppstartmøte – ny plan   2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa   17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa   21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa   21 460,00  

+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig planmateriale   4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om konsekvensutredning, jf. 

pbl. § 4-2, skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve reguleringsplanen 

Planprogram   9 166,00 

Vann og avløpsplan     

  Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

  Når denne behandles samtidig med reguleringsplan 50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs behandling 50 % av grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

   

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, 

ekspedering og kunngjøring av endelig vedtak 

  

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  

Endring som krever full høringsrunde og utlegging til 

offentlig ettersyn 

20 335,00 

      

Dispensasjoner     

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, utsending 

der det kreves, befaring og alt arbeid fram til ferdig 

vedtak. 

 

  

  Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 
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  Søknad som krever ekstern høring til sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er klar 

for politisk behandling, betales 70% av fullt gebyr 

70% av relevant sats 

over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra PBL § 1-8, 

enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, utsending 

der det kreves, befaring fram til ferdig vedtak.                

   

  

  Søknad som ikke krever høring. 

3 999,00 

  Søknad som krever ekstern høring til sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er klar 

for politisk behandling, betales 70% av fullt gebyr 

 

70% av relevant sats 

over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-metersbeltet i 

LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. De endrede 

punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer   

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

  

  

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

  

2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

 

  

Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

  

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 
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FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

117/18 Formannskapet 28.08.2018 

102/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

GARANTIVEDTAK PÅ LÅN FRA KOMMUNALBANKEN TIL NABEITA IL  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret vil bli ettersendt når møtet er avviklet den 28.08.18. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita IL tar 

opp til «prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver 

tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens 

maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 200 000 kroner. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg 

av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

 

Vedlegg: 

 

Tilbud fra Kommunalbanken til Nabeita IL 

Protokoll K-sak 129/17 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune vedtok i K-sak 129/17 å være garantist for lån til Frøya idrettspark for ferdigstillelse av 

løpebanen på Nabeita. Frøya idrettspark er imidlertid ikke en formell opprettet organisasjon som er registrert i 

enhetsregistret, og kan dermed ikke stå som søker på et lån hos kommunalbanken. Nabeita IL som er medeier i 

idrettsparken (sammen med Frøya FK og Frøya kommune) står derfor i fortsettelsen som søker for 

spillemidlene og er ansvarlig for prosjektets fremdrift.  

 

Vurdering: 

 

Nabeita IL har nå innhentet et lånetilbud fra Kommunalbanken, som krever et mer detaljert vedtak enn det som 

gis i sak K-sak 129/17. Rådmannen foreslår derfor å garantere for lån til «prosjekt Løpebane», i tråd med 

kommunalbankens retningslinjer, til Nabeita IL. Rådmann innstiller derfor på følgende vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita IL tar opp til 

«prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid 

gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale 

garantiansvar kan ikke overstige 2 200 000 kroner. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av 2 

år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

113/18 Formannskapet 28.08.2018 

103/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

HØRING AV PLANPROGRAM - KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret vil bli ettersendt når møtet er avviklet den 28.08.18. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til planprogram 

og varsel om planoppstart.  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

 

Planprogram til høring 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstrart og høring av planprogram for revidering av kystsoneplan 

for Namdalen fra Namdal regionråd. Planen er ett interkommunalt plansamarbeid mellom Leka, Vikna, Nærøy, 

Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.  

 

Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har gjennom vedtak i de enkelte 

deltakerkommuner fått i oppdrag å gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namdal regionråd som 

engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det praktiske arbeidet. 

Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring 

av planforslag jf. § 11-12 og plan jf. pbl § 11-12. 

 

Målsetninger for arbeidet er:  

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 

• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 

• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende innen marin 

utvikling 

• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen 

• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov 

 

Vurdering: 

 

Namdal regionråd er i oppstarten av et omfattende plansamarbeid. Høringsforslaget til planprogram, samt 

høringsbrev, ligger vedlagt. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar varsel og høring av planprogram til orientering. Frøyakommune 

vil også ønske Namdal regionråd lykke til videre med arbeidet.  
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Forhold til overordna planverk: 

Varsel og høring i tråd med PBL.  

 



Saknr: 104/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

114/18 Formannskapet 28.08.2018 

104/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

HØRING - TRØNDELAGSPLANEN 2018-2030  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret vil bli ettersendt når møtet er avviklet den 28.08.18. 

 

 

 

Forslag til: 

 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til Trøndelagsplanen til etterretning. I tillegg ønsker 

kommunestyret å komme med følgende innspill:  

1. Frøya kommune er ett nasjonalt tyngdepunkt for havbruk og det arbeides bredt med å styrke 

denne rollen fra mange aktører i kommunen. En betydelig del av eksportverdien i Trøndelag 

kommer fra Frøya. Vi opplever et aktivt næringsliv som ligger i fremkant og i nært samarbeid 

med utdannings- og FoU-institusjoner. Dette har bidratt til SalMar sin satsning på Ocean 

Farming (utviklingskonsesjoner) og etableringen av BLÅTT kompetansesenter.  

Samarbeidet mellom næringsliv, Guri Kunna videregående skole og NTNU, gjennom Brohode 

Frøya, har utviklet seg gjennom mange år. Guri Kunna videregående skole har en tydelig 

satsning på blå sektor.  

Det tette samarbeidet mellom FoU-institusjoner og næringsliv utvikles ytterligere, med 

etablering av et Katapult-senter knyttet til BLÅTT kompetansesenter. Sintef er tungt inn i 

prosjektet, også med satsningen på Ocean Space Senter. Målsettingen er å bli en sterk 

innovasjonsaktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Frøya kommunestyre mener dette bør gå tydeligere frem i Trøndelagsplanen.  

2. I tillegg til satsningen på havbruk, bør havet som ressurs tydeligere fremgå i planen. Dette blant 

annet med bakgrunn i fremveksten av nye næringer innen LUR-arter (lite utnyttede ressurser), 

og tang og tare.  

3. I forhold til kollektivtransport bør også distrikene få tilnærmet samme kollektivtilbud som 

urbane strøk, i tråd med strategien om livskraftige distrikter. Her bør det også fokuseres mer på 

alternative løsninger som bestillertransport for å gjøre dette økonomisk bærekraftig, som 

foreslått i høringsforslag til drosjepolitikk for Trøndelag.  

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsbrev 

Høringsutkast Trøndelagsplanen 2018-2030  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune mottok 14.03.2018 utkast til Trøndelagsplanen 2018-2030 – Vi knytter fylket sammen, til 

høring. Høringsfristen er satt til 31.08.2018.  

 



Saknr: 104/18 

Fra høringsutkastet: 

Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for utviklingen på 

sentrale samfunnsområder. (…)  

Trøndelagsplanen er blitt til gjennom brede prosesser med mange aktører, både kommunene, 

organisasjoner, næringsaktører, forsknings- og utdanningsinstituasjoner, ungdommens fylkesting og 

andre.  

 

Det er valgt 3 innsatsområder i planen: 

 Bolyst og livskvalitet 

 Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 

 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser 

 

På bakgrunn av disse innsatsområdene er det formulert 9 prioriterte retningsmål.  

 

Gjennomgående tema som er sentrale er:  

 Livskraftige distrikter 

 Folkehelse 

 Klima 

 Samisk kultur og næringsutvikling 

 Universell utforming 

 Integrering/inkludering 

 Internasjonalisering 

 Digitalisering 

 

Økonomisk, økologisk, sosial og kulturell bærekraft skal legges til grunn.  

For ytterligere opplysninger, se høringsutkast.  

 

Vurdering: 

 

Frøya kommunestyre inviterte assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad til å holde presentasjon om 

Trøndelagsplanen i kommunestyremøtet 21.06.2018. På bakgrunn av innspill og spørsmål stilt etter 

presentasjonen har rådmannen utformet forslag til høringsuttalelse.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Trøndelagsplanen blir fylkets overordnede strategidokument som legges til grunn for videre planlegging.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

126/18 Hovedutvalg for forvaltning 23.08.2018 

105/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING SUPEN PØBB 

 

 

Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret: 

 

1. Supen Pøbb AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) §3. 

 

2. Supen Pøbb AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Supen Pøbb og på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 

 

4. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid saker etter 

alkoholloven, Kst-sak nr 121/16, av 24.06.16. 

 

Skjenketidene er fastsatt slik: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosen alkohol: 

 

Hverdager:    kl.09.00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:    kl.09.00 – 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk mellom  22 og 60 volumprosent alkohol: 

 

Hverdager:    kl.13-00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:    kl.13.00 – 01.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 

tilfeller der følgende dager ikke kommer på fredag/lørdag kan det skjenkes til kl.02.00: 

Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før Kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17.mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv 

time etter stengetid. 

 

5. Torleif Skatvold f. 27.11.61 godkjennes om skjenkestyrer. 

 

6. Torleif Skatvold har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått 

etablererprøven. 

 

7. Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.09.2020. 

 

8. Supen pøbb AS gis fritak fra kravet om stedfortreder jmf. § 1-7c. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 23.08.2018 sak 126/18 

 

Vedtak: 

 

1. Supen Pøbb AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) §3. 

 

2. Supen Pøbb AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Supen Pøbb og på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 

 

4. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid saker etter alkoholloven, 

Kst-sak nr 121/16, av 24.06.16. 

 

Skjenketidene er fastsatt slik: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosen alkohol: 

 

Hverdager:    kl.09.00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:    kl.09.00 – 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk mellom 22  og 60 volumprosent alkohol: 

 

Hverdager:    kl.13-00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:    kl.13.00 – 01.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der 

følgende dager ikke kommer på fredag/lørdag kan det skjenkes til kl.02.00: 

Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før Kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17.mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time 

etter stengetid. 

 

5. Torleif Skatvold f. 27.11.61 godkjennes om skjenkestyrer. 

 

6. Torleif Skatvold har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått etablererprøven. 

 

7. Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.09.2020. 

 

8. Supen pøbb AS gis fritak fra kravet om stedfortreder jmf. § 1-7c. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Supen Pøbb AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) §3. 

 

2. Supen Pøbb AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Supen Pøbb og på tydelig avgrenset uteområde jfr. tegninger. 

 

4. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid saker etter alkoholloven, 

Kst-sak nr 121/16, av 24.06.16. 
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Skjenketidene er fastsatt slik: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosen alkohol: 

 

Hverdager:    kl.09.00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:    kl.09.00 – 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk mellom 22 og 60  volumprosent alkohol: 

 

Hverdager:    kl.13-00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:    kl.13.00 – 01.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller der 

følgende dager ikke kommer på fredag/lørdag kan det skjenkes til kl.02.00: 

Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før Kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17.mai. 

 

All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal skje innen en halv time 

etter stengetid. 

 

5. Torleif Skatvold f. 27.11.61 godkjennes om skjenkestyrer. 

 

6. Torleif Skatvold har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og bestått etablererprøven. 

 

7. Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.09.2020. 

 

8. Supen pøbb AS gis fritak fra kravet om stedfortreder jmf. § 1-7c. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling 

Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret 

Oversiktskart over skjenkeområde Supen Pøbb 

 

Saksopplysninger:   

 

Bevillingshaver Torleif Skatvold har meldt om endringer i virksomheten for driften av Supen Pøbb. 

Ved endringer i eiersammensetning eller skifte av selskapsform regnes dette som en overdragelse og da faller 

serverings- og skjenkebevillingen bort og det må søkes om ny bevilling. 

 

Ny bevillingssøker er Supen Pøbb AS. Foretaket eies i sin helhet av Torleif Skatvold f. 27.11.61. 

Ny skjenkestyrer vil fortsatt være Torleif Skatvold. 

Den eneste endringen er skifte av selskapsform. 

 

Vurdering: 

 

Supen Pøbb som serverings- og skjenkested har hatt bevilling i flere kommunestyreperioder og rådmannen ser 

at den eneste endringen denne saken gjelder er skifte av selskapsform for drift av serverings- og skjenkestedet.  

Rådmannen vurderer at Supen Pøbb AS gis serverings- og skjenkebevilling med samme betingelser som Torleif 

Skatvold hadde som bevillingshaver ved Supen Pøbb tidligere. 

 

Supen Pøbb AS kan drive på tidligere serverings- og skjenkebevilling da kommunen ble underettet og søknad 

om ny bevilling ble innlevert innen 30 dager etter overdragelsen. 
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Supen Pøbb AS kan da drive på tidligere bevillinger inntil 3 måneder. Skulle søknaden ikke være endelig 

behandlet innen 3 måneder, kan kommunen tillate at overgangsperioden utvides fra 3 inntil 4 måneder. 
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FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

130/17 Formannskapet 22.08.2017 

109/17 Kommunestyret 28.09.2017 

119/18 Formannskapet 28.08.2018 

106/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TOVE MERETE VEDAL 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret vil bli ettersendt når møtet er avviklet den 28.08.18. 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1.  Tove Merete Vedal innvilges fritak fra sine politiske verv fra 01.09.18 og ut perioden. 

 

2.  I samme periode blir Halgeir Arild Hammer fast medlem i kommunestyret og 1. vara  

     i formannskapet. 

     Svein Erlandsen siste varamedlem i kommunestyret. 

 

     I hovedutvalg for drift blir 1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara 

     Johan G. Foss. 

  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

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

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

Da Tove Merete Vedal flytter ut av kommunen søker hun om fritak for sine politiske verv som  
fast medlem i kommunestyret for Venstre og 1. vararepresentant i hovedutvalg for drift for Venstre. 
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Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.  

 

« Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 

organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer 

inn i den nummerorden de er valgt. « 

 

Tove Merete Vedal søkte om permisjon fra sine verv første gang i august 2016. Hun var da fast 

medlem i kommunestyret, 3. vara i formannskapet og 1. vara i hovedutvalg for drift. 

I behandling av saken ble Halgeir Arild Hammer valgt som fast medlem i KST og 3. vara i 

formannskapet. Opprykk i varalisten til HFD ble at Halgeir Arild Hammer ble 1. vara, Edvin 

Paulsen 2. vara og Johan G. Foss ble 3. vara. 

 

Mellom første søknad og sakens søknad, har det blitt innvilget flere fritak i Venstre med 

opprykk av flere representanter til diverse utvalg. Det gjør at følgende representanter står på 

valg til sakens søknad: 

 

Halgeir Arild Hammer velges som fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. 

Svein Erlandsen blir siste vara i kommunestyret. 

 

Varalisten til hovedutvalg for drift blir som følger:  

 

1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. Foss. 

    

 

Vurdering: 

 

Om Tove Merete Vedal får innvilget sitt fritak, blir det opprykk på varalisten, Halgeir Arild 

Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. Svein Erlandsen blir 

siste varamedlem i kommunestyret. 

 

I hovedutvalg for drift blir 1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. 

Foss. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

107/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

108/18 Kommunestyret 30.08.2018 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 108/18 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2474    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.06.18  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 21.06.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 21.06.18 

 

 

 

 























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2469    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

- Avtale mellom St Olavs Hospital og Orkdal kommune om drift av legevakt og 

kommunale akutte døgnsenger. 

- Avtale mellom St. Olavs Hospital og Orkdal kommune vedtak Hitra kommune om 

drift av legevakt og kommunale akuttdøgnsenger. 

- Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale mellom Skaun og 

kommuner i Orkdalsregionen. 

- Melding om politisk vedtak - avtale om drift av legevakt og kommunale akutte 

døgnsenger i orkdal 

- Melding om politisk vedtak - avtale om interkommunalt samarbeid og 

kontorkommuneavtale 

- Melding om politisk vedtak - vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og 

kommunale akutte døgnsenger (kad) 

- Ny vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger 

(KAD) mellom Orkdal kommune og kommuner i Orkdalsregionen 

- Protokoll for generalforsamling i DalPro AS 16.05.18 signert 

- Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 20.6.18 

- Saksframlegg vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte 

døgnsenger 

- Selskapsavtale 2018 Trondheim havn 

- Møteprotokoll Sio 

- Årsmelding Dalpro med alle vedlegg 
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Postadresse 
Orkdal kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

Besøksadresse 
Orkdal Rådhus, Alfarveien 1, 7300 Orkanger 
 
Saksbehandlers epostadresse:  
ingeborg.wolden@orkdal.kommune.no 

Bankkonto 
 

Telefon 
+47 72 48 30 00 
Organisasjonsnr. 
NO 958 731 558 MVA 

 

 
«MOTTAKERNAVN» 
«KONTAKT» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 

Melding om vedtak 
 
 
 
Avtale mellom St Olavs Hospital og Orkdal kommune om drift av legevakt og kommunale 
akutte døgnsenger. 
 
 

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg vedrørende behandling av ovennevnte sak. 

Vedtak i Kommunestyre - 20.06.2018 
1: Orkdal kommune slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital om drift 
av legevakt og kommunale akutte døgnsenger. Se vedlegg 6. 
 
 
 
 

Spørsmål vedrørende behandlingen kan stilles til ansvarlig saksbehandlerKristin Gjersvoll Wangen, tlf. 
72483049 

 

Med hilsen 
Orkdal kommune 
Plan og forvaltning 
 
 
 
Ingeborg Wolden 
Formannskapssekretær 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Arkiv:                

Saksmappe:      2018/1533-1 

Saksbehandler: Harald M. Hatle 

Dato:                09.05.2018 

 

 

Avtale mellom St. Olavs Hospital og Orkdal kommune om drift av 

legevakt og kommunale akuttdøgnsenger. 
 

 
Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 

Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 30.05.2018 13/18 

Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 18.06.2018 14/18 

Formannskapet 2015-2019 19.06.2018 69/18 

Kommunestyret 2015-2019 21.06.2018 52/18 

 

Vedlegg:  1) Avtale St. Olavs Hospital og Orkdal kommune drift av KAD og legevakt 
      2) Utredning av felles mottaksfunksjon 
      3) Saksframlegg styringsmodell SiO nemnda mars 2017 
      4) Styret St. Olavs Hospital behandling av avtale 
        5) Økonomi 

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 21.06.2018  

Behandling: 

 

Vedtak: 

Hitra kommune slutter seg til den framforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital og Orkdal 

kommune om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

Enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 19.06.2018  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

Hitra kommune slutter seg til den framforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital og Orkdal 

kommune om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

Enstemmig. 
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Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 - 18.06.2018  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

Hitra kommune slutter seg til den framforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital og Orkdal 

kommune om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

Enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 - 30.05.2018  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

Hitra kommune slutter seg til den framforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital og Orkdal 

kommune om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

Innstilling: 

Hitra kommune slutter seg til den framforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital og Orkdal 

kommune om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

 

 

 

Laila Eide Hjertø  

Rådmann 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

Harald M. Hatle 

 Assisterende rådmann 
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Bakgrunn for saken 

Til grunn for den fremforhandlede avtalen ligger utredningen «Felles mottaksfunksjon i 

Orkdalsregionen». Se vedlegg 2. 

 

Det vises til vedtak i Vertskommunenemnd SiO i møte 12. mars 2018 i sak 3/18, der nemda 

anbefaler at kommunestyrene vedtar fremforhandlet avtale med St. Olavs Hospital om drift av 

legevakt og KAD-senger. Se vedlegg 3. 

 

Det vises også til felles saksfremlegg for kommunene datert 28. mars 2017 med tittel 

«Styringsmodell SiO og organisering av legevakt og KAD-senger». Se vedlegg 4. 

 

Styret i St. Olavs Hospital vedtok den fremforhandlede avtalen 22. februar. Vedlegg 4. 

 

Saksopplysninger 

Lover: Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester 

 

Budsjettet/økonomiplanen i form av: 

 Ny drift gir reduserte driftskostnader for Hitra kommune, i tråd med det som er utredet 

og inntatt i budsjett for helse- og omsorgstjenestene i Hitra kommune. 

 Kostnadsfordeling: I sak om ny vertskommuneavtale er det tatt inn punkt om ny 

utredning av kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene, som kan iverksettes 

01.01.2020. 

Det er i vedtatt driftsbudsjett for helse- og omsorg i Hitra kommune ikke tatt høyde for 

kostnader til evt. deltakelse i SiO Utvikling. 

Involvering: 

 Tillitsvalgte på kommunenivå i Orkdal kommune har deltatt i utredningen 

 
 VURDERING  
 
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 2012 med flere formål. Et av formålene 
var å i fellesskap drifte kommunale akutte døgnplasser (KAD). De andre formålene var, sitat fra 
Vertskommuneavtale SiO:  
a) Bidra til at kommunene har høy faglig kompetanse, kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte 
oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, rask saksbehandling, habilitet og 
rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et godt samarbeid med andre offentlige instanser  
b) utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste  
c) Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig 
kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  
d) Legge forholdene til rette for kostnadseffektive og nyskapende interkommunale tjenester i 
skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
 
Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen (SiO) har vært gjenstand for mange diskusjoner i 
Orkdalsregionens samarbeidsarenaer siden opprettelsen i 2012. Ofte har temaet vært at man valgte 
en ikke hensiktsmessig organisasjonsform. Formen som ble valgt var et vertskommunesamarbeid 
med nemd. Det kan virke som at bakgrunnen for diskusjonene har bunnet i ulike forventinger til 
hva et helsesamarbeid i Orkdalsregionen skal være. I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ til 
å utrede muligheten for å danne en felles mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. Formålet var å spare 
penger (vedlegg 5) og yte bedre tjenester. Denne utredningen (vedlegg 2) konkluderte med at det 
anbefales å opprette et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak og KAD-senger. 
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Utredningen anbefaler at det skjer en driftsoverdragelse av legevakt og KAD-senger fra Orkdal 
kommune som vertskommune til St. Olavs Hospital.  
Noe av uenigheten om helsesamarbeidet i Orkdalsregionen har gått på ulike forventinger til hva 
som forventes oppnådd på utviklingsbiten. De ulike kommunene har forskjellige behov og det har 
vært uenigheter om hva det kan samarbeides om. Prinsippet om at alle kommunene skal 
samarbeide om det samme har vært vanskelig å oppnå. Etter hvert har man kommet til enighet om 
at regionrådet i Orkdalsregionen kan ta ansvar for utviklingsområdet innen helsesamarbeidet.  
 
På et møte mellom ordførerne i Orkdalsregionen 1. februar 2018, kom de frem til noen prinsipper 
for det videre samarbeidet innen helseutvikling i Orkdalsregionen:  
 
1. Vi vedtar å se framover  
2. SiO splittes i «SiO drift» og «SiO utvikling»  
3. Det er enighet om at det avsettes nok midler til en personressurs på heltid  
4. Det er enighet om at det settes av nok midler til drift av avtalte oppgaver, samt midler til 
oppstartsutredninger  
5. Koordinering og utvikling kan legges til en annen vertskommune enn Orkdal  
6. Koordinering og utvikling kan organiseres som et prosjekt  
7. Det er viktig at det lages gode koblinger mellom de to delene i SiO  
 
I nevnte ordførermøte ble det gitt uttrykk for at helsesamarbeidet trengte en «restart» og denne 
omorganiseringen vil gagne det formålet. Det har vært gitt uttrykk for bekymring for 
utviklingsområdet når SiO i sin nåværende form opphører med en driftsoverdragelse av KAD og 
legevakt til St. Olavs Hospital. Disse prinsippene synliggjør en vilje til å videreføre 
utviklingsarbeidet innen helseområdet i Orkdalsregionen.  
Den fremforhandlede avtalen med St. Olavs Hospital har vært kvalitetssikret av et utvalg rådmenn. 
Den har også vært oppe til drøfting i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen, i Arbeidsutvalget i 
Orkdalsregionen, og i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen. Den skal opp på regionrådsmøte i 
orkdalsregionen 7. og 8. juni.  
 
Hitra kommune har ved budsjettbehandling (vedtak i helse – og omsorgskomiteen) lagt til grunn ny 
drift i SiO som kommunens andel i kjøp av tjenester ved st. Olavs hospital. En etablering av SiO 
utvikling, i tillegg, vil ha økonomisk konsekvens for Hitra kommune ut over vedtatt budsjett. Ved 
deltakelse i SiO  utvikling må kommunen foreta omprioriteringer innenfor gjeldende rammer. 
 
Denne saken tar ikke stilling til SiO utvikling, den kommer senere som egen og separat sak. 
 
KONKLUSJON OG ANBEFALING  
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. 
Olavs Hospital om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  
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Arkiv:               026 

Saksmappe:      2014/364-35 

Saksbehandler: Harald M. Hatle 

Dato:                05.06.2018 

 

 

Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale mellom 

Skaun og kommuner i Orkdalsregionen. 
 

 
Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 

Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 18.06.2018 16/18 

Formannskapet 2015-2019 19.06.2018 70/18 

Kommunestyret 2015-2019 21.06.2018 53/18 

 

Vedlegg: 

 Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale 

 Vedtekter for Orkdalsregionen 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 21.06.2018  

Behandling: 

 

Vedtak: 

1) Hitra kommunestyre slutter seg til den fremlagte avtalen om interkommunalt samarbeid 

og kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen. 

2) Hitra kommunestyre slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før 

sommeren 2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 19.06.2018  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

3) Hitra kommunestyre slutter seg til den fremlagte avtalen om interkommunalt samarbeid 

og kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen. 

4) Hitra kommunestyre slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før 

sommeren 2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1.2020. 
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Enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 - 18.06.2018  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

5) Hitra kommunestyre slutter seg til den fremlagte avtalen om interkommunalt samarbeid 

og kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen 

6) Hitra kommunestyre slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før 

sommeren 2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Innstilling: 

7) Hitra kommunestyre slutter seg til den fremlagte avtalen om interkommunalt samarbeid 

og kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen 

8) Hitra kommunestyre slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før 

sommeren 2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

 

 

 

 

 

 

Laila Eide Hjertø  

Rådmann 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

Harald M. Hatle 

 Assisterende rådmann 
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Bakgrunn for saken 

 

 Det er et ønske fra kommunene i Orkdalsregionen om å samordne ressurser i sekretariatet 

i Orkdalsregionen og i helsesamarbeidet på utviklingssiden. 

 Virksomhetsoverdragelse av legevakt og KAD til St. Olavs hospital og samordning av 

mottaksfunksjon tilknytta Orkdal sjukehus gjør at utviklingsarbeidet kan organiseres på 

andre måter. 

 Det forventes synergier av å samlokalisere sekretariatet i Orkdalsregionen med en hel 

stillingsressurs på helseutvikling.  

 Skaun kommune er ønsket som kontorkommune 

 

 

VURDERING 

Dette saksfremlegget henger sammen med saken som omhandler avtale mellom St. Olavs 

Hospital og Orkdal kommune om drift av legevakt og KAD-senger. Derfor vil teksten være 

overlappende med saksfremlegget til avtale mellom St. Olavs Hospital og Orkdal kommune.  

Kommunene i Orkdalsregionen har over lengre tid hatt et samarbeid på strategisk nivå innen 

samferdsel og samfunnsutvikling. Dette har vært organisert gjennom en sekretariatfunksjon i 

regionrådet i Orkdalsregionen. Siden 2013 har denne funksjonen vært bemannet med en 100% 

stillingsressurs. Før 2013 ble det leid inn sekretærtjenester. Dette samarbeidet har fungert bra og 

det har vært enighet om oppgaveløsing og kostnadsfordeling (Agdenesmodellen). Samarbeidet 

reguleres etter vedtekter for regionrådet i Orkdalsregionen (se vedlegg) 

Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen (SiO) har vært gjenstand for mange diskusjoner i 

Orkdalsregionens samarbeidsarenaer siden opprettelsen i 2012. Ofte har temaet vært at man 

valgte en ikke hensiktsmessig organisasjonsform. I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ 

til å utrede muligheten for å danne en felles mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. Formålet var å 

spare penger og yte bedre tjenester. Denne utredningen konkluderte med at det anbefales å 

opprette et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak og KAD-senger. Utredningen 

anbefaler at det skjer en driftsoverdragelse av legevakt og KAD fra Orkdal kommune som 

vertskommune til St. Olavs Hospital.   

Når det gjelder helseutvikling har de de ulike kommunene hatt forskjellige behov og det har vært 

uenighet om hva det kan samarbeides om. Prinsippet om at alle kommunene skal samarbeide om 

det samme har vært vanskelig å oppnå. Etter hvert har kommet til enighet om at regionrådet i 

Orkdalsregionen kan ta ansvar for utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. På et møte mellom 

ordførerne i Orkdalsregionen 1. februar 2018, kom de frem til noen prinsipper for det videre 

samarbeidet innen helseutvikling i Orkdalsregionen. Blant disse var at SiO splittes i SiO drift og 

SiO utvikling. Videre var det enighet om at det avsettes nok midler til en personressurs på heltid 

og nok midler til drift av avtalte oppgaver og oppstartsutredninger. I samme møte ble det 

understreket at det er viktig at det lages gode koblinger mellom drift og utvikling, og at utvikling 

kan legges til en annen kontorkommune enn Orkdal. I nevnte ordførermøte ble det gitt uttrykk 

for at helsesamarbeidet trengte en «restart» og denne omorganiseringen vil gavne det formålet. 

Det har vært gitt uttrykk for bekymring for utviklingsområdet når SiO i sin nåværende form 

opphører med en driftsoverdragelse av KAD og legevakt til St. Olavs Hospital. Disse prinsippene 

synliggjør en vilje til å videreføre utviklingsarbeidet innen helseområdet i Orkdalsregionen.  

Det økonomiske omfanget av dagens sekretariatsfunksjon i Orkdalsregionen videreføres. 

Helsesamarbeidet videreføres med samme økonomiske ramme som sekretariatsfunksjonen i 

dagens regionråd, justert for lønnsbetingelser. Budsjettet for sekretariatet er i dag kr 1.312.000,-. 

Justert for lønn vil tilsvarende for helseutviklingsdelen være kr 1.560.000. Dette vil danne basis 

for deflatorjustert budsjett for 2019. 
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Lønn er ikke regulert for 2018. 

Det vises ellers til vedlegg for avtale med St. Olavs hospital om drift av KAD og legevakt hvor 

den totale besparelsen fremkommer.  

1. januar 2020 vil en del av kommunene i Orkdalsregionen være sammenslått, i tillegg er to av 

kommunene, Surnadal og Rennebu, i dag observatører. Dette gjør at man må se på 

kostnadsfordelingen på nytt. Regionrådet skal derfor utrede kostnadsfordelingen før sommeren 

2019 sånn at den kan behandles politisk før 1. januar 2020.  

 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 

a) Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremlagte avtalen om 

interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i 

Orkdalsregionen 

b) Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til at regionrådet utreder ny 

kostnadsfordeling før sommeren 2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

 

 



 

 
Postadresse 

 
Besøksadresse 

 
Telefon 

 
Bankgiro 

 
E-post / Internett 

Trondheimsveien 1 Trondheimsveien 1 72 46 00 00 4312.07.53496 Postmottak@hemne.kommune.no 

7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Telefax: Organisasjonsnr.  www.hemne.kommune.no 
  72 46 00 01 940 158 893  

 

 

 

 

 

 
Orkdal Kommune   
Postboks 83  
 
7301 ORKANGER 
Norge 
 

 
 
 

 
Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 

18/1296-7 G21 HK/RÅD/IWA  20.06.2018 

    

       

MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVTALE OM DRIFT AV LEGEVAKT OG 
KOMMUNALE AKUTTE DØGNSENGER I ORDKAL  

 

Kommunestyret behandlet i møte 19.06.2018 ovennevnte som sak nr. 45/18. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Hemne kommune slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital om 

drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

 
 

 

Med vennlig hilsen 
Hemne kommune 
 
 
 
Inger Lise Øyan Waade   
Kom.sjef Helse/Omsorg/Familie   
dir. innv. 72460114   
inger.lise.waade@hemne.kommune.no 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
Kopi til:        

Skaun Kommune 

Snillfjord Kommune 

Rindal Kommune 

Agdenes kommune 

Hitra Kommune 

Frøya kommune 

Meldal kommune 

Rennebu kommune 



Surnadal kommune 
Rådmann i Hemne Torger Aarvaag 

Ordfører i Hemne Odd Jarle Svanem 
 



 

 
Postadresse 

 
Besøksadresse 

 
Telefon 

 
Bankgiro 

 
E-post / Internett 

Trondheimsveien 1 Trondheimsveien 1 72 46 00 00 4312.07.53496 Postmottak@hemne.kommune.no 

7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Telefax: Organisasjonsnr.  www.hemne.kommune.no 
  72 46 00 01 940 158 893  

 

 

 

 

 

 
Skaun Kommune   
Postboks 74  
 
7358 BØRSA 
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MELDING OM POLITISK VEDTAK - AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG 
KONTORKOMMUNEAVTALE  

 

Kommunestyret behandlet i møte 19.06.2018 ovennevnte som sak nr. 53/18. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

a) Hemne kommune slutter seg til den fremlagte avtalen om interkommunalt samarbeid og 

kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen. 

 

b) Hemne kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 

2019 slik at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

 

 

 
 

 

Med vennlig hilsen 
Hemne kommune 
 
 
 
Inger Lise Øyan Waade   
Kom.sjef Helse/Omsorg/Familie   
dir. innv. 72460114   
inger.lise.waade@hemne.kommune.no 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
Kopi til:        

Orkdal Kommune 

Snillfjord Kommune 

Rindal Kommune 

Agdenes kommune 



Hitra Kommune 

Frøya kommune 

Meldal kommune 

Rennebu kommune 

Surnadal kommune 
Rådmann i Hemne Torger Aarvaag 

Ordfører i Hemne Odd Jarle Svanem 
 



 

 
Postadresse 

 
Besøksadresse 

 
Telefon 

 
Bankgiro 

 
E-post / Internett 

Trondheimsveien 1 Trondheimsveien 1 72 46 00 00 4312.07.53496 Postmottak@hemne.kommune.no 

7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra Telefax: Organisasjonsnr.  www.hemne.kommune.no 
  72 46 00 01 940 158 893  

 

 

 

 

 

 
Orkdal Kommune   
Postboks 83  
 
7301 ORKANGER 
Norge 
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18/1295-7 G21 HK/RÅD/IWA  20.06.2018 

    

       

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VERTSKOMMUNEAVTALE OM 
LEGEVAKTSAMARBEID OG KOMMUNALE AKUTTE DØGNSENGER (KAD)  

 

Kommunestyret behandlet i møte 19.06.2018 ovennevnte som sak nr. 44/18. 
 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

a) Hemne kommune slutter seg til den fremlagte vertskommuneavtalen mellom Orkdal 

kommune (vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og 

kommunale akutte døgnsenger (vedlegg 1), og  

b) Hemne kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 

2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

c) Hemne kommune slutter seg til at utviklingsarbeidet innen helse legges til regionrådet i 

Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene 

 
 

 
Med vennlig hilsen 
Hemne kommune 
 
 
 
Inger Lise Øyan Waade   
Kom.sjef Helse/Omsorg/Familie   
dir. innv. 72460114   
inger.lise.waade@hemne.kommune.no 

 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til:        

Snillfjord Kommune 

Rindal Kommune 



Agdenes kommune 

Hitra Kommune 

Frøya kommune 

Meldal kommune 

Rennebu kommune 

Surnadal kommune 

Skaun Kommune 
Rådmann i Hemne Torger Aarvaag 

Ordfører i Hemne Odd Jarle Svanem 
 



 

 

 HITRA KOMMUNE 
 

 Rådmannen 

   

Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: 

 

Hitra kommune  Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139 6345.06.16178 

7240 Hitra Org.nr. 938 772 924  

E-post: postmottak@hitra.kommune.no      Internett: www.hitra.kommune.no 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv:                

Saksmappe:      2018/1533-2 

Saksbehandler: Harald M. Hatle 

Dato:                09.05.2018 

 

 

Ny vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte 

døgnsenger (KAD) mellom Orkdal kommune og kommuner i 
Orkdalsregionen 
 

 
Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 

Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 30.05.2018 14/18 

Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 18.06.2018 15/18 

Formannskapet 2015-2019 19.06.2018 68/18 

Kommunestyret 2015-2019 21.06.2018 51/18 

 

Vedlegg 1 – 5: Viser til vedleggene 1 til 5 i sak om behandling av avtale mellom St. Olavs 

 Hospital og Orkdal kommune om drift av legevakt og kommunale   

akuttdøgnsenger 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 21.06.2018  

Behandling: 

 

Vedtak: 

1. Hitra kommune slutter seg til den framlagte avtalen mellom Orkdal kommune, som 

vertskommune, og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale 

akutte døgnsenger. 

2. Hitra kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 

2019, slik at denne kan behandles politisk før 01.01.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 19.06.2018  

Behandling: 

Eldbjørg Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen, og formannskapet teller 6 medlemmer. 

 

Tilrådning: 
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3. Hitra kommune slutter seg til den framlagte avtalen mellom Orkdal kommune, som 

vertskommune, og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale 

akutte døgnsenger. 

4. Hitra kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 

2019, slik at denne kan behandles politisk før 01.01.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 - 18.06.2018  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

5. Hitra kommune slutter seg til den framlagte avtalen mellom Orkdal kommune, som 

vertskommune, og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale 

akutte døgnsenger. 

6. Hitra kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 

2019, slik at denne kan behandles politisk før 01.01.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksprotokoll i Eldres Råd/Brukerråd 2015-2019 - 30.05.2018  

Behandling: 

 

Tilrådning: 

7. Hitra kommune slutter seg til den framlagte avtalen mellom Orkdal kommune, som 

vertskommune, og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale 

akutte døgnsenger. 

8. Hitra kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 

2019, slik at denne kan behandles politisk før 01.01.2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Innstilling: 

9. Hitra kommune slutter seg til den framlagte avtalen mellom Orkdal kommune, som 

vertskommune, og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale 

akutte døgnsenger. 

10. Hitra kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 

2019, slik at denne kan behandles politisk før 01.01.2020. 
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Laila Eide Hjertø  

Rådmann 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

Harald M. Hatle 

 Assisterende rådmann 
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Bakgrunn for saken 

 
  
Til grunn for den fremforhandlede avtalen ligger utredningen «Felles mottaksfunksjon i 
Orkdalsregionen». Se vedlegg 2.  

 

Saksopplysninger 
 

Det vises til vedtak i Vertskommunenemnd SiO i møte 12. mars 2018 i sak 3/18, der nemda anbefaler at 
kommunestyrene vedtar fremforhandlet avtale med St. Olavs Hospital om drift av legevakt og KAD-
senger. Se vedlegg 3.  

 

Det vises også til felles saksfremlegg for kommunene datert 28. mars 2017 med tittel «Styringsmodell 
SiO og organisering av legevakt og KAD-senger». Se vedlegg 4.  

 

Styret i St. Olavs Hospital vedtok den fremforhandlede avtalen 22. februar. Vedlegg 4.  

 

Det er et ønske om at kostnadsfordelingen revideres der bruk blir hensyntatt  

 

Ordførerkollegiet i Orkdalsregionen tilrår at utviklingsbanen innen helsesamarbeidet i orkdalsregionen 
legges under regionrådet.  

 

Nåværende utviklingsplan for SiO videreføres. Planen revideres på bakgrunn av kommunenes erklærte 
behov.  

 
Rapportering til kommunene må være i samsvar med helse og omsorgsloven  

 

Vurdering 

 
Dette saksfremlegget henger sammen med saken som omhandler avtale mellom St. Olavs Hospital og 
Orkdal kommune om drift av legevakt og KAD-senger. Se vedlegg 1. Derfor vil mye av teksten være 
overlappende med saksfremlegget til avtale mellom St. Olavs Hospital og Orkdal kommune.  
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 2012 med flere formål. Et av formålene var å 
i fellesskap drifte kommunale akutte døgnplasser (KAD). De andre formålene var, sitat fra 
Vertskommuneavtale SiO:  
 
a) Bidra til at kommunene har høy faglig kompetanse, kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte oppgaver, 
en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, rask saksbehandling, habilitet og rettssikkerhet i 
saksbehandlingen, og et godt samarbeid med andre offentlige instanser  
b) Utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste  
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c) Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.  
d) Legge forholdene til rette for kostnadseffektive og nyskapende interkommunale tjenester i 
skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
 
Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen (SiO) har vært gjenstand for mange diskusjoner i Orkdalsregionens 
samarbeidsarenaer siden opprettelsen i 2012. Ofte har temaet vært at man valgte en ikke 
hensiktsmessig organisasjonsform. Formen som ble valgt var et vertskommunesamarbeid med nemd. 
Det kan virke som at bakgrunnen for diskusjonene har bunnet i ulike forventinger til hva et 
helsesamarbeid i Orkdalsregionen skal være. I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ til å utrede 
muligheten for å danne en felles mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. Formålet var å spare penger 
(vedlegg 5) og yte bedre tjenester. Denne utredningen (vedlegg 2) konkluderte med at det anbefales å 
opprette et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak og KAD-senger. Utredningen anbefaler at 
det skjer en driftsoverdragelse av legevakt og KAD-senger fra Orkdal kommune som vertskommune til St. 
Olavs Hospital.  
 
Noe av uenigheten om helsesamarbeidet i Orkdalsregionen har gått på ulike forventinger til hva som 
forventes oppnådd på utviklingsbiten. De ulike kommunene har forskjellige behov og det har vært 
uenigheter om hva det kan samarbeides om. Prinsippet om at alle kommunene skal samarbeide om det 
samme har vært vanskelig å oppnå. Etter hvert har kommet til enighet om at regionrådet i 
Orkdalsregionen kan ta ansvar for utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. På et møte mellom 
ordførerne i Orkdalsregionen 1. februar 2018, kom de frem til noen prinsipper for det videre 
samarbeidet innen helseutvikling i Orkdalsregionen:  
 
1. Vi vedtar å se framover  
2. SiO splittes i «SiO drift» og «SiO utvikling»  
3. Det er enighet om at det avsettes nok midler til en personressurs på heltid  
4. Det er enighet om at det settes av nok midler til drift av avtalte oppgaver, samt midler til 
oppstartsutredninger  
5. Koordinering og utvikling kan legges til en annen vertskommune enn Orkdal  
6. Koordinering og utvikling kan organiseres som et prosjekt  
7. Det er viktig at det lages gode koblinger mellom de to delene i SiO  
 
I nevnte ordførermøte ble det gitt uttrykk for at helsesamarbeidet trengte en «restart» og denne 
omorganiseringen vil gavne det formålet. Det har vært gitt uttrykk for bekymring for utviklingsområdet 
når SiO i sin nåværende form opphører med en driftsoverdragelse av KAD og legevakt til St. Olavs 
Hospital. Disse prinsippene synliggjør en vilje til å videreføre utviklingsarbeidet innen helseområdet i 
Orkdalsregionen.  
Den fremforhandlede avtalen med St. Olavs Hospital har vært kvalitetssikret av et utvalg rådmenn. Den 
har også vært oppe til drøfting i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen, i Arbeidsutvalget i 
Orkdalsregionen, og i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen. Den skal opp på regionrådsmøte i 
Orkdalsregionen 7. og 8. juni 2018.  
Kostnadsfordelingsmodellen må revideres sånn at den tar hensyn til bruken av legevakt og KAD-senger. 
Et naturlig tidspunkt å innføre nye kostnadsfordeling vil være 1.1.2019 når det nye kommunekartet er på 
plass.  
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KONKLUSJON OG ANBEFALING  
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Orkdal kommune 
(vertskommune) om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  
Rådmannen tiltrer anbefalingen om at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 
sånn at denne kan behandles politisk før 1.1.2020. 
 
En ny kostnadsvurdering vil med stor sannsynlighet kunne gi reduserte driftskostnader for Hitra og 
Frøya, som i dag også har kostnader til egen legevakt deler av døgnet. 

 

 

 

 







 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Møtedato/tid: 20.06.2018 kl 09:00-11:00 

Møtested: Herredshuset  

 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Ø. Nordgård  
Helge Borgen  
Kirsten Dragsnes  
Laila Wedø  

 
  Forfall:  
  Sten S. Arntzen 
 
  Andre møtende:  
  Rådmann, møtt i sak 14/18 
  Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 
  Helene Hvidsten, Konsek  
 
Arkivsak: 18/342  

 
  Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
13/18 Godkjenning av møteprotokoll 
14/18 Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune 
15/18 Møteplan høsten 2018 
16/18 Nytt fra utvalgene 20.06.18 
17/18 Referatsaker 
18/18 Eventuelt 

 
 
 
 
  



Sak 13/18 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 20.06.2018 13/18 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen godkjennes. 

 
Behandling: 
Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes.  

 
 
Sak 14/18 Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 20.06.2018 14/18 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Leder i kontrollutvalget ba om å få vurdert sin habilitet ettersom han er leder i Ragn Sells 
Frøya. Utvalget fant kontrollutvalgets leder inhabil etter fvl. § 6, 1. ledd bokstav e, pkt. 2. 
 
Utvalget lukker møtet, jfr. koml. § 31, pkt. 5, jfr. fvl. § 13, 1. ledd pkt. 2.  
 
Rådmannen orienterer om saken og svarer på spørsmål fra utvalget.  
 
Omforent forslag i tillegg til innstilling: 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen komme med en ny orientering innen et halvt år. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen komme med en ny orientering innen et halvt år.  

 
 
Sak 15/18 Møteplan høsten 2018 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 20.06.2018 15/18 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget holder vanligvis tre møter i halvåret. For høsten 2018 foreslås det å legge 
møtene til følgende dager: 
 
Onsdag 22. august  

Onsdag 19. september  



Onsdag 14. november  

Møtestart kl. 09:00. 

 
Behandling: 
Omforent forslag:  
 
I tillegg til møtet i august, ønsker utvalget ett møte i oktober og ett i desember, i stedet for 
møtene i september og november. 
 
Sekreteriatet kommer tilbake med møtedatoer, disse vedtas på kontrollutvalgets møte 22. 
august. 

 
Vedtak: 
I tillegg til møtet i august, ønsker utvalget ett møte i oktober og ett i desember, i stedet for 
møtet i september og november.  
 
Sekreteriatet kommer tilbake med møtedatoer, disse vedtas på kontrollutvalgets møte 22. 
august. 

 
 
Sak 16/18 Nytt fra utvalgene 20.06.18 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 20.06.2018 16/18 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Behandling: 
Utvalget diskuterte aktuelle saker.  
 
Omforent forslag: 
 
Utvalget ønsker at rådmannen orienterer om dispensasjon i byggesaker, 
ulovlighetsoppfølging og saksbehandlingsfrister på neste kontrollutvalgsmøte.  

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Utvalget ønsker at rådmannen orienterer om dispensasjon i byggesaker, 
ulovlighetsoppfølging og saksbehandlingsfrister på neste kontrollutvalgsmøte.  

 
 
Sak 17/18 Referatsak 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 20.06.2018 17/18 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.  

 



  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.  

 
 
Sak 18/18 Eventuelt  
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 20.06.2018 18/18 

 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 

 
Behandling: 
Omforent forslag:  
Utvalget ønsker at rådmannen orienterer om implementering av GDPR i løpet av høsten.  

 
Vedtak: 
Utvalget ønsker at rådmannen orienterer om implementering av GDPR i løpet av høsten.  

 
 



 

Orkdal kommune 
Plan og forvaltning 
 

Saksansvarlig 
Kristin Gjersvoll Wangen, tlf. 72483049 

 
 
 
Vår dato 
22.06.2018 
Deres dato 
«REFDATO» 

 
 
 
Vår referanse 
2018/6031 7 
Deres referanse 
«REF» 
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Postadresse 
Orkdal kommune 
Postboks 83 
7301 ORKANGER 

Besøksadresse 
Orkdal Rådhus, Alfarveien 1, 7300 Orkanger 
 
Saksbehandlers epostadresse:  
ingeborg.wolden@orkdal.kommune.no 

Bankkonto 
 

Telefon 
+47 72 48 30 00 
Organisasjonsnr. 
NO 958 731 558 MVA 

 

 
«MOTTAKERNAVN» 
«KONTAKT» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 

Melding om vedtak 
 
 
 
Saksframlegg vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger. 
 
 

Vedlagt følger utskrift av saksframlegg vedrørende behandling av ovennevnte sak. 

Vedtak i Kommunestyre - 20.06.2018 

a) Orkdal kommune slutter seg til den fremlagte vertskommuneavtalen mellom Orkdal kommune 
(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale akutte 
døgnsenger (vedlegg 1),  

b) Orkdal kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 
sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

c) Orkdal kommune slutter seg til at utviklingsarbeidet innen helse legges til regionrådet i 
Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene 

 
 
 

Spørsmål vedrørende behandlingen kan stilles til ansvarlig saksbehandler Kristin Gjersvoll Wangen, tlf. 
72483049 

 

Med hilsen 
Orkdal kommune 
Plan og forvaltning 
 
 
 
Ingeborg Wolden 
Formannskapssekretær 
 
 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Orkdal kommune 
 

 

 
Møteprotokoll 
 

 
  

Side 1 av 5 

 
 
Utvalg: Vertskommunenemnd SIO 
Møtested: , Bårdshaug Herregård 
Dato: 11.06.2018 
Tid: 13:00  -  14:00 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Gunnar Hoff Lysholm Medlem  
Ivar Konrad Gangås Medlem  
Oddvar Indergård Medlem  
Berit Flåmo Medlem  
Jon Stølen Medlem  
Marit Bjerkås Medlem  
Randi Eli Medlem  
Jan Egil Handberg Medlem  
Nina Astrid Mjør Medlem  
Arvid Hammernes Medlem  
Kirsti Barbo Landsem Medlem  
Åge Jonli Medlem  
Astrid Gimseng Medlem  

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Are Hilstad MEDL  
Lilly Gunn Nyheim MEDL  
Bente Mostue Berdal MEDL  
Rolf Arne Fredriksli Bruholt MEDL  
Svein Erik Jørgensen MEDL  
Trude Cathrine Tevik 
Gulbrandsen 

MEDL  

Ola Bjørkøy MEDL  
Tove Karin Halse Lervik MEDL  
Hanne Bjerknes Kanestrøm MEDL  
Gunnar Ludvigsen MEDL  
Anita Gilde MEDL  
Torfinn Stub MEDL  
Ingebrigt G. Moen MEDL  
Jo Forslund MEDL  
Jon Nordvik MEDL  

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Endre Lien Rolf Arne Fredriksli Bruholt  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Svein Henry Berdal Rådmann 
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Bjørn Buan Leder SiO 
 
 
Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling datert 16.05.2018. Møtet er kunngjort på Orkdal kommunes 
hjemmeside. 
 
Berit Flåmo ble valgt til møteleder. 
 
Til å undertegne protokollen ble Berit Flåmo og Gunnar Hoff Lysholm valgt. 
 
Til innkallingen ble det etterlyst en uttalelse fra tillitsvalgte ved SiO i politisk sak 5/18.  
En lik uttalelse hadde vært lovet tidligere fra vertskommunen. 

SAKSLISTE 

Saksnr Innhold 
Lukket 

behandling Arkivsak 

PS 4/18 SiO Kvartalsrapport for første kvartal 2018  2018/5956 

PS 5/18 Saksframlegg for behandling av avtale mellom St. Olavs Hospital 
og Orkdal kommune om drift av legevakt og kommunale akutte 
døgnsenger. 

 2018/6037 

PS 6/18 Saksframlegg for behandling av vertskommuneavtale om 
legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger mellom 
Orkdal kommune og kommuner i Orkdalsregionen. 

 2018/6037 

 Drøftinger   

DR 1/18 Møteplan 2018/neste møte   
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PS 4/18 SiO Kvartalsrapport for første kvartal 2018 

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 11.06.2018  
 
Vertskommunenemda tar status for første kvartal 2018 til orientering 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vertskommunenemnda tar kvartalsrapport for første kvartal 2018 til orientering. 
 

PS 5/18 Saksframlegg for behandling av avtale mellom St. Olavs Hospital og Orkdal kommune om 
drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger. 

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 11.06.2018  
 

Avstemming 

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt 

Vedtak i Vertskommunenemnd SIO - 11.06.2018 
Vertskommunenemda for SiO slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St Olavs Hospital om drift av 
legevakt og kommunale akutte døgnsenger 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vertskommunenemda for SiO slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital om drift av 
legevakt og kommunale akutte døgnsenger. Se vedlegg 6. 

 

PS 6/18 Saksframlegg for behandling av vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og 
kommunale akutte døgnsenger mellom Orkdal kommune og kommuner i Orkdalsregionen. 

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 11.06.2018  
 

Avstemming 

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt 

Vedtak i Vertskommunenemnd SIO - 11.06.2018 
a) Vertskommunenemda for SiO slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom Orkdal kommune 

(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger 
(vedlegg 1) og  
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b) Vertskommunenemda for SiO slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 
2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1.2020. 

c) Vertskommunenemda for SiO slutter seg til at utviklingsarbeidet innen helse legges til regionrådet i 
Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene. 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
a) Vertskommunenemda for SiO slutter seg til den fremlagte vertskommuneavtalen mellom Orkdal kommune 
(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger 
(vedlegg 1), og  

b) Vertskommunenemda for SiO slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 
sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

c) Vertskommunenemda for SiO slutter seg til at utviklingsarbeidet innen helse legges til regionrådet i 
Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene 
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Drøftinger 

DR 1/18 Møteplan 2018/neste møte  

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 11.06.2018  
 

Vedtak i Vertskommunenemnd SIO - 11.06.2018 
Nytt møte 01.10.2018 kl. 13.00 
 
 









































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: G24  

Arkivsaksnr.: 18/2391    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

OPPSIGELSE AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 

KOMMUNENE FRØYA OG HITRA FOR JORDMORTJENESTEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune avslutter samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 b, 

administrativ vertskommunesamarbeid.  

2. Avtalen opphører fra fattede vedtak i kommunestyrene med 1 års oppsigelse.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksprotokoll KST 21.03.13, sak 32/13 Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid med 

felles folkevalgt nemnd for «samhandling i øyregionen Frøya og Hitra» 

 2. Saksframlegg arkivsak 15/1096 - Endring av interkommunal samarbeidsavtale mellom 

kommunene Frøya og Hitra for jordmortjenesten.  

2. Samarbeidsavtale for jordmortjenesten arkivsak 15/1096 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 med 

Hitra kommune. Frøya kommune er vertskommune. Jordmor jobber 100% med 

tilstedeværelse 50/50 i begge kommunene.  

 

Frøya kommune har mottatt tilskudd til styrking og utvikling av helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2018 kap. 762, post 60. Stortinget har bevilget 20 

millioner ekstra i tilskuddsordningen for å styrke jordmortjenester i kommunene. Tilskuddet 

kommunen har mottatt er blant annet øremerket midler til en styrkning av jordmortjenesten 

med 0,5 årsverk. 

 

Målsetningen med styrkningen er å utvikle et helhetlig tilbud og sømløs overgang til videre 

oppfølging av helsesøster. En økt tilgjengelighet av jordmor i et tettere samarbeid med øvrige 

ansatte i helsestasjonstjenesten og Frøya kommune, vil gi muligheten til et tettere tilbud og 

oppfølging av gravide i risiko, som unge mødre, mødre med annen kulturell bakgrunn og 

mødre med tidligere utfordring i forhold til rus / psykiske lidelser. 

 



Kommunene har ansvar for å tilby gravide svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. 

Jordmor har dermed en helt sentral rolle i helsestasjonsvirksomheten. Jordmor har myndighet 

til å ivareta og utøve en faglig forsvarlig svangerskaps-, og barselomsorg. I dette inngår også 

fødsel- og foreldreforberedende kurs, prevensjonsveiledning, kvinnehelse/familieplanlegging 

(rekvireringsrett av prevensjonsmidler), ammeveiledning og kvinners fysiske og psykiske helse 

etter svangerskap. Jordmor har, i tillegg til sin kompetanse med å ivareta det normale 

svangerskap, fødsel og barsletid, også i kraft av sin utdanning, kompetanse på ivaretakelse av 

nyfødte barn. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune ønsker en bedre utnyttelse av jordmorressursen inn i det tverrfaglige 

samarbeidet i Frøya kommune. En økt tilgjengelighet som beskrevet møtes i en økning i antall 

årsverk. En økning vil også føre til bedre tjenestekvalitet, trygghet og forutsigbarhet for 

brukerne. En økning av jordmorressurs til 100% vil styrke helsestasjon i forhold til de 

oppgavene helsestasjonsforskriften og retningslinjene for svangerskapsomsorgen pålegger 

dem. Det er på denne bakgrunn rådmanns anbefaling at Frøya kommune avslutter gjeldende 

samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 b, administrativ 

vertskommunesamarbeid med Hitra kommune.  
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SAMARBEIDSAVTALE FOR 
TJENESTEOMRÅDET:  

 

JORDMORTJENESTEN 
FOR KOMMUNENE FRØYA OG HITRA 
 

  

  
 

 

 

Kommunene Frøya og Hitra inngår herved avtale om interkommunal jordmortjeneste 

organiseres som et administrativt vertskommunesamerbeid etter Kommunelovens § 28 1b. 

Frøya kommune er vertskommune for dette samarbeidet. 

 

 

1. Formål 
Formålet med samarbeidet er å etablere faglig gode og tilgjengelige tjenester for fødende i 

kommunene Frøya og Hitra, i den hensikt å: 

a) Styrke det forebyggende arbeidet på en systematisk og målrettet måte 

b) Tilby tjenester av høy faglig kvalitet 

c) Utforme en helhetlig tiltakskjede til brukernes beste 

d) Legge til rette for gode interkommunale tjenester mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Mål: 

 Initiere og samarbeide om forbyggende virksomhet i begge kommuner  

 Tidlig intervensjon (opplysningsvirksomhet, råd og veiledning) for risikogrupper i begge 

kommuner i samarbeid med andre i helsetjenesten. 

 Sikre tilgang på god og bred kompetanse 

 Sikre stabilitet i tjenestetilbudet 

 Ha en tjeneste som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav i lov, forskrift, avtaleverk 

m.m.  

 

Kommunens og jordmors plikter og rettigheter følger av: 

 Lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunene 

 Forskrift om stønad til dekning av jordmorhjelp 

 Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

 Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen 

 Avtaler mellom KS og jordmorforeningen 

 Hovedtariffavtalen (HTA) og hovedavtale (HA) så langt det passer. 

 Delta i møter med ledelsen i begge kommuner 2 ganger årlig. Vertskommunen innkaller til 

møte. 
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2. Oppgaver 
Jordmor plikter med bakgrunn i lovverk og forventninger fra kommunene:  

 Å drive jordmorvirksomhet i henhold til lov om helse- og omsorgstjenester, annen relevant 

lovgivning og etter plan for helsetjenesten som gjelder i kommunene etter den individuelle 

avtale som inngås. 

 Å gjøre tilbudet kjent for befolkningen. 

 Utøve sin virksomhet i samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell ved bl.a. å delta i 

tverrfaglig samarbeid om svangerskapsomsorgen og opplysningsvirksomheten til ungdom, 

blivende foreldre o.a. i begge kommuner. 

 Avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk, og skal på begrunnet forespørsel 

dokumentere omfanget av og innholdet i praksisen. 

 Jordmor skal på begrunnet forespørsel informere kommunene om andre avtalehjemler, 

arbeidsforhold, oppdrag og lignende, som utøveren påtar seg som jordmor. 

 Rapportere skriftlig til virksomhetsleder 2 ganger årlig. 

 Holde seg oppdatert ved kurs og hospitering. 

 Følge øvrige helsepolitiske målsettinger for tjenesten. 

 

 

3. Organisering 
Ved inngåelse av denne avtale er årsverksramma for jordmortjenesten på 1,0 stilling.  

Nærmeste leder er virksomhetsleder for Familie, helse og rehabilitering i Frøya kommune. 

Jordmor har tilstedeværelsesplikt i samarbeidskommunene, og skal delta i tverrfaglig 

samarbeid. 

 

Vertskommunen har det fulle arbeidsgiveransvar for jordmor. 

 

4. Arkiv 
Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. Vertskommunen har ansvar for daglig- og 

bortsettingsarkiv i samsvar med den til enhver tid gjeldende arkivlov. Kopi av innkalling til 

møter, saksdokumenter og referater sendes til deltagerkommunens postmottak for arkivering. 

Jordmor selv er ansvarlig for å føre journal og arkiv. 

 

Arkiv for aktive saker og nye saker ivaretas av vertskommunen Frøya. 

 

5. Delegering av myndighet 
Samarbeidskommunen delegerer til vertskommunens administrasjon å utføre de oppgaver og 

treffe avgjørelser i de type saker som inngår i samarbeidsavtalen. 

Delegering skjer ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir instruks til rådmannen om 

å deleger myndighet til rådmannen i vertskommunen.  

 

6. Klagebehandling 
Fylkesmannen er klageinstans i enkeltvedtak.  

 

Klager på tjenesten sendes til vertskommunen ved virksomhetsleder for familie- og helse, som 

har ansvar for saksforberedelse. 
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7. Økonomi 
7.1 Fordeling av utgifter. 

Det vises til overordnet samarbeidsavtale pkt 7.1: 

Deltakerkommunene dekker netto kostnader til drift med 50 % hver til lønn, sosiale utgifter 

og ordinære driftskostnader. Det beregnes ikke kostnader for husleie og generelle 

administrasjonskostnader slik som lisenser m.m. 

Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med 

samarbeidskommune, med sikte på at kostnadene blir dekt inn. Vertskommune kan ikke inngå 

økonomisk forpliktelser som ikke er innenfor det vedtatte årsbudsjett/ økonomiplan. 

 

7.2  Budsjett 

Virksomhetsleder er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag for deltakende kommuner innen 

1. september i året før budsjettåret.   

 

7.3 Rapportering 

Jordmor rapporterer 2 ganger årlig (30.06 og 31.12) til samarbeidskommunene om antall 

fødsler, kontroller med veiledning og oppfølging, og skal ha jevnlige møter med 

virksomhetsleder. 

 

Vertskommunen fører regnskap og ivaretar all ekstern rapportering fra tjenesten. 

Samarbeidskommunene skal ha økonomiske rapporter hvert tertial som forelegges nemnda til 

behandling. Rapporten sendes også direkte fra vertskommunen til administrasjonen i 

deltakerkommunen. Vertskommunen utarbeider nærmere rutiner for alle former for 

rapportering i tråd med gjeldende praksis for rapportering i vertskommunen. 

Vertskommunen oversender årsrapport og regnskap til deltakerkommunen 

 

7.4 Overføringer mellom kommunene 

Deltakerkommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling 1. juli.  Eventuelt 

underskudd som følger av årsavregning forfaller til betaling 15. februar. 

 

7.5 Årsavregning 

a) Årsavregning skjer primo februar   

b) Underskudd dekkes inn med kostnadsfordeling/finansiering som forutsatt i kap. 7.1 i 

overordnet samarbeidsavtale.  Kostnadsfordelingen beregnes med de samme 

parameterne som i budsjettet. 

 

8.  Tvister 
Eventuelle tvister skal primært søkes løst på rådmannsnivå. 

 

9. Iverksetting og opphør 
Avtalen gjelder fra og med dator for vedtak i KST på Frøya og Hitra 

Avtalen kan sies opp med 1 års varsel. Den kommunen som ønsker å tre ut av samarbeidet har 

ansvar for den stillingsressurs den bærer det økonomiske ansvar for etter samarbeidsavtalen. 

 

Frøya den ………………                                                       Hitra den …………………. 

 

…………………………                             ………………………. 

Svanhild Mosebakken     Laila Eide Hjertø 

Rådmann       Rådmann 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Herredshuset Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 21.03.2013 

Sak: 32/13  Arkivsak: 11/1386 

 

SAMARBEIDSAVTALE OM VERTKOMMUNESAMARBEID MED FELLES FOLKEVALGT NEMND 

FOR "SAMHANDLING I ØYREGIONEN FRØYA OG HITRA"  

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte Overordnede samarbeidsavtale for ”Samhandling i 

Øyregionen”, avtale om forvaltnings – og tjenestesamarbeid på helse – og omsorgsområdet mellom 

Frøya og Hitra kommuner. 

 

2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgte nemnder i 

samsvar med kommunelovens § 28c, og med gjennomgående representasjon fra begge 

deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: 

 
 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 

 Legevakt  

 

Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal koordinering på politisk nivå for følgende 

områder som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: 

 

 Livsstil – og folkehelsesenter med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og lærings – og 

mestringstilbud 

 Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling   

 
3. Frøya kommunestyre delegerer til nemndene følgende, fra og med 1. april 2013: 

 
Oppgaver knytta til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester, lov om folkehelsearbeid, lov om 

etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om barneverntjenester og lov om sosiale 

tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen for følgende forvaltnings – og tjenesteområdene som 

inngår i ”Samhandling i Øyregionen” under felles folkevalgte nemnder: 

 

 Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. 

 

Fra og med samme dato trekkes delegert fullmakt / myndighet for de samme ansvarsområdene 

som i dag er lagt til helse – og omsorgskomiteen (hovedutvalg for drift). 

 

4. Felles folkevalgt nemnd bør/kan delegere til vertskommunens administrasjon myndighet til å 

treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

5. Gjeldende delegering innenfor Lov om barneverntjenester videreføres. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Herredshuset Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

6. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte detaljerte samarbeidsavtaler for: 

 

 Felles forvaltningskontor for helse og omsorg 

 Psykisk helsearbeid 

 Livsstil og folkehelsesenter 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling 

 Folkehelsearbeid og felles folkehelsekoordinator 

 

Øvrige samarbeidsavtaler for de ulike tjenestesamarbeidene legges fram til behandling i 

kommunestyret andre halvår 2013 (PPT, feiing og skatt). 

 

7. Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til de felles folkevalgte nemndene og med 

full gjennomgående representasjon: 

1) Helge Borgen 

Personlig vara: Eli Ann Karlsen 

2) Martin Nilsen 

Personlig vara: Gunn Heidi Hallaren 

3) Ola Grønskag 

Personlig vara: Aleksander Søreng 

 

8. Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlem til de to klagenemndene: 

1) Hallgeir Bremnes 

Vara: Heidi Glørstad Nielsen 

 

 Enstemmig 

 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 21.03.13: 

 

Flg. omforente forslag på medlemmer ble fremmet: 

 

Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlemmer til de felles folkevalgte nemndene og med full 

gjennomgående representasjon: 

Helge Borgen 

Personlig vara: Eli Ann Karlsen 

Martin Nilsen 

Personlig vara: Gunn Heidi Hallaren 

Ola Grønskag 

Personlig vara: Aleksander Søreng 

 

Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlem til de to klagenemndene: 

Hallgeir Bremnes 

Vara: Heidi Glørstad Nielsen 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: G24 &01  

Arkivsaksnr.: 15/1096    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra 

Kommunestyret 

 

 

ENDRING AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 

KOMMUNENE FRØYA OG HITRA FOR JORDMORHELSETJENESTEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya og Hitra kommuner inngår ny samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter 

kommuneloven § 28-1 b, administrativ vertskommunesamarbeid. 

2. Ny avtale erstatter eksisterende avtale gjort etter kommuneloven § 28-1 c, 

vertskommunemodell med felles folkevalgt nemd. 

3. Avtale etter kommuneloven § 28-1 b trer i kraft fra fattede vedtak i kommunestyrene 

på Frøya og Hitra. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksprotokoll KST 21.03.13, sak 32/13 

2. Samarbeidsavtale for jordmortjenesten. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

KST i Frøya kommune gjorde i sak 32/13 21.03.2013 følgende vedtak: 

 

2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles 

folkevalgte nemnder i samsvar med kommunelovens § 28c, og med gjennomgående 

representasjon fra begge deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: 

 

 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 



 Legevakt  

 

Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal koordinering på politisk nivå for 

følgende områder som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: 

 

 Livsstil – og folkehelsesenter med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og 

lærings – og mestringstilbud 

 Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling   

 

3. Frøya kommunestyre delegerer til nemndene følgende, fra og med 1. april 2013: 

 

Oppgaver knytta til lov om kommunale helse – og omsorgstjenester, lov om 

folkehelsearbeid, lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om 

barneverntjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen 

for følgende forvaltnings – og tjenesteområdene som inngår i ”Samhandling i 

Øyregionen” under felles folkevalgte nemnder: 

 

 Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. 

 

Fra og med samme dato trekkes delegert fullmakt / myndighet for de samme 

ansvarsområdene som i dag er lagt til helse – og omsorgskomiteen (hovedutvalg for 

drift). 

 

 

 

Vurdering: 

 

Frøya og Hitra kommuner er enig i at eksisterende avtale etter kommuneloven § 28-1 c sies 

opp og at det inngås ny avtale etter kommuneloven § 28-1 b. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hammernes Arkiv: 614  

Arkivsaksnr.: 16/2840    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

SLUTTREGNSKAP FOR NY HOVEDBRANNSTASJON PÅ SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

Sluttregnskapet for ny hovedbrannstasjon på Sistranda med en totalkostnad på kr 

28.109.237 inkl. mva. godkjennes. 

 

Merforbruket på kr 37.236 inkl. mva. dekkes av prosjekt «Påkostninger kommunale 

bygg», prosjektnr. 551311.             

 

 

 

Saksopplysninger:   

Saken gjelder sluttregnskap for ny hovedbrannstasjon på Sistranda. 

 

Den nye brannstasjonen ble overtatt 12.01.18, og den ble offisielt åpnet 27.02.18.   

 

Frøy Eiendom AS har stått som totalentreprenør.  Kontraktssummen var kr 22.237.000,- inkl. 

mva.  Denne summen ble økt med kr 3.625.000 inkl. mva. pga. fasadeendringer etter 

igangsatt bygging.  Totalsummen ble dermed kr 25.862.500 inkl. mva.  

 

Tomta ble kjøpt av Siholmen AS for kr 1.210.000.  

 

Kommunestyret har foretatt følgende bevilgninger: 

kr   1.000.000     - bevilgning i 2013, kommunestyrevedtak i sak 181/12 av 06.12.12 
kr 19.000.000  - kommunestyrevedtak i sak 6/16 av 28.01.16  

kr   4.447.500 - kommunestyrevedtak i sak 45/16 av 28.04.16 – tillegg for å få inn mva.  

kr    3.625.000 - kommunestyrevedtak i sak 46/17 av 27.04.17 – tillegg inkl. mva. pga.  

  fasadeendringer  

kr 28.072.000 - total bevilgning   

  

Regnskapet viser en totalkostnad på kr 28.109.237 inkl. mva. 
 
 
 

Kostnadene fremkommer slik: 

 Totalsum inkl. 

mva. 

Totalsum ekskl. 

mva. 

Mva. 



Tomteerverv:    1.210.000 1.210.000 0 

Totalentreprisen, oppføring:   25.862.500  20.690.000 5.172.500 

Endringer, uavhengig kontroll + ekstra 

tilknytningsavgift:   

 

253.085 

 

202.468 

 

50.617 

 

Gebyrer, fradeling og tinglysing:   

 

49.875 

 

49.875 

 

0 

Intern overføring for prosjekt- og 

byggeledelse: 

 

195.285 

 

195.285 

0 

 

Juridisk bistand: 

 

53.234 

 

42.862 

 

10.372 

 

Endring av utvendig vanntilførsel: 

 

271.651 

 

217.321 

 

54.330 

Midlertidig løsning for å hindre frost i 

tidligere brannstasjon + div. andre 

kostnader: 

 

 

188.874 

 

 

151.100 

 

 

37.774 

Tillegg med skilting for 

kommunevåpen: 

 

24.733 

 

19.786 

 

4.047 

 

SUM: 

 

28.109.236 

 

22.778.697 

 

5.329.640 

 

Merforbruket er på kr 37.236. 

 

Vurdering:  

Merforbruket er svært lite.  Totalt sett har det vært lite med tillegg.  Det kan sies at 

bevilgningen på 1 mill. kr fra 2013 har gått til å dekke tilleggene.  

 

Som omtalt tidligere, bl.a. under den offisielle åpningen, har vi vært godt fornøyd med 

hvordan Frøy Eiendom AS som kontraktspartner har løst byggesaken.  Det har blitt en flott 

brannstasjon.  Tilbakemeldingene er bare gode. 

 

Merforbruket på kr 37.236 foreslås dekket av prosjekt «Påkostninger kommunale bygg», 

prosjektnr. 551311, der det er ubrukte midler.             

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 231  

Arkivsaksnr: 18/1600    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GEBYRREGULATIVET 2018 - REVIDERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Forslag til reviderte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune 

for 2018 legges ut på høring i perioden 20.06.18 – 01.08.18. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Rådmannen foreslår endringer i Gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker og ulovlig vedtak for ulovlighetsoppfølging. 

Rådmannen foreslår samtidig små endringer på andre områder. 

 

Vurdering: 

Kapittel 3 – Opphold i institusjon 

I dette punktet er teksten og beregningsmodell for maksimalsats endret og tilpasset gjeldende 

forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. 

 

Kapittel 8 – Frøya kulturhus og kompetansesenter/ Vielser 

Dette punktet er nytt og er tatt inn med samme ordlyd som er publisert på Frøya kommune 

sine hjemmesider. I tillegg er det lagt inn prisliste for tilleggstjenester som ikke er inkludert i 

selve vielsesseremonien. 

 

Kapittel 12 – Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

Her informeres det om egenandel gjeldende fra 01.08.2017 jfr. politisk vedtak 

 



Kapittel 13 - Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 

Endringene i VA-regulativet gjelder nødvendige tilleggsposter i forhold til gjeldende regulativ. 

Disse postene mangler i dag og er nødvendige for å få en mere dekkende og rettferdig 

gebyrbelastning.  

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Slam 

Årsavgifter:   

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe))  

3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute 

(inntil 4 m3 våtvolum (5 pe)) 

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming 

hvert 2. år i rute  

1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming 

hvert 4. år i rute 

753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 

m3)  

317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 

minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

 

3 012,00 

 

3 765,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

Kapittel 16 – Byggesak 

Punktene om ulovlighetsoppfølging er tatt ut da kommunen ikke har adgang til å ta gebyr for 

ulovlighetsoppfølging i hht. plan- og bygningsloven § 33-1. 
 

Ulovlighetsoppfølging  

Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 

Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått tid, 

minstepris 

9 108,00 



Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

(alt merket med rødt er endret siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 17 – Planbehandling 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

Rådmannen foreslår endringer i gebyrregulativet 2018, med eventuell virkning fra 30.08.18 

pga. potensielt inntektstap på gebyrer i plansaker. 

Gebyrer    

Reguleringsplan   

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering 

av tekst, innhenting av høringsuttalelser osv. 

fram til kunngjøring av endelig vedtak. 

 

 

Oppstartmøte – ny plan  2 330,00 

Reguleringsplan inntil 10 daa  17 160,00 

Reguleringsplan 10-25 daa  21 460,00 

Reguleringsplan over 25 daa  21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 

planmateriale 

 4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf. pbl. § 4-2, skal det 

betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

Planprogram  9 166,00 

Vann og avløpsplan   

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

 Når denne behandles samtidig med 

reguleringsplan 

50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 

50 % av 

grunnbeløpet 

Reguleringsendringer 

  

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med 

saksgang, ekspedering og kunngjøring av 

endelig vedtak 

 

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

  Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  Endring som krever full høringsrunde og 20 335,00 



utlegging til offentlig ettersyn 

    

Dispensasjoner    

Dispensasjon fra reguleringsplan.  

  

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid 

fram til ferdig vedtak. 

 

 

 Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 

6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

70% av relevant 

sats over. 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 

PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                

 

 

 

 Søknad som ikke krever høring. 
3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad 

som er klar for politisk behandling, betales 70% 

av fullt gebyr 

 

70% av relevant 

sats over. 

100-metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNFR-områder 12 000,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 

 

 

Kapittel 18 – Landbruksseksjonen 

Hele kapittelet er revidert med tekst og betalingssatser tilpasset gjeldende lover og regelverk. 

De endrede punktene merktet med rødt er fastsatt av staten. 

Gebyrer  

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

 

 

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 

23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 

 

2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

 

 



Godkjenning av nytt jaktvald 

 

1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  

 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 

1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

 

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 

2 050,00 

(alt merket med rødt er nytt siden forrige utgave) 
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1. Skoler og barnehager 

Lovgrunnlag skoler og barnehager 
 
Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.  

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, 

herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  

Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i Lov om grunnskolen og den 

videregående opplæringa (opplæringslova), § 13 – 17, skolefritidsordninga.  

Frøya kommune har egne vedtekter for barnehage og fritidsordning. Vedtektene justeres ikke 

hvert år. Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.  

 

Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune 

 

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. 

Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. 
 

Plass Pris/mnd 

5 dager i uka 100 % av maksimalpris 

4 dager i uka 80 % av maksimalpris 

3 dager i uka 60 % av maksimalpris 

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller 

husholdningen, skal man ha en redusert pris. Ordningen ble innført 1. mai 2015. 

 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 
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Kostpenger barnehage 

 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger. Kostpenger i dag er på kr. 316,- for 100 % 

plass. Økningen er på 2,5 %.  
 

Plass Kostpris 2017 Kostpris 2018 

5 dager (100 %) 316,00 324,00 

4 dager (80 %) 253,00 259,00 

3 dager (60 %) 188,00 193,00 

 

Kjøp av enkeltdager i barnehage 

Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da faste satser 

for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradager i 2018 settes til kr. 232,- for hel 

dag.  
 

Søskenmoderasjon i barnehage 

Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:  

Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager § 3 – moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. 

barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.  
 

Betalingsperiode 

Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehage- og 
skoleår starter i midten av august.  

 

 

Skolefritidsordning (SFO) 

 

Antall timer pr. uke Pris pr. time* Pris pr. mnd.* 

1 32,30   129,00 

2 32,30   258,00 

3 32,30   388,00 

4 32,30   517,00 

5 32,30   646,00 

6 32,30    775,00 

7 32,30    904,00 

8 32,30 1 034,00 
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9 32,30 1 163,00 

10 32,30 1 292,00 

11 32,30 1 421,00 

12 32,30 1 550,00 

13 32,30 1 680,00 

14 30,60 1 714,00 

15 30,60 1 836,00 

16 30,60 1 958,00 

17 30,60 2 081,00 

18 30,60 2 203,00 

19 28,90 2 196,00 

20 timer og over 28,90  

*Satsene er avrundet 

 

Kostpenger SFO 

I 2018 er prisen 12,80 pr. måltid ved alle SFO-tilbud. 
Det ble innført søskenmoderasjon på 30 % fra 01.01.2016 

 

Skulle man ha behov for ekstratimer i skolefritidsordningen, ut over den avtalte ukentlige 

oppholdstiden, kan dette kjøpes i tillegg. Pris per enkelttime ut over ukentlig oppholdstid settes til 

kr 41,- i regulativperioden. Tilbudet om enkelttimer gjelder kun hvis bemanningen tillater den. 

 

Plassen betales etterskuddsvis den 15. i hver måned, og betalingsperioden er på 11 måneder der 

juli er betalingsfri måned. 

 

Betalingssatser kantine Sistranda skole 

 

Antall dager Kostpris 2017 Kostpris 2018 

5 dager/uke 406,00 416,00 

4 dager/uke 307,00 315,00 

3 dager/uke 243,00 249,00 

2 dager/uke 160,00 164,00 

1 dag/uke   82,00 84,00 

 

Det gis 50 % søskenmoderasjon på 5 dager i uken. 
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2. Hjemmetjenester 
 

Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, 

miljøarbeid/boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 

For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører 

hjemmehjelpsarbeid. Forskrift for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende 

bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr. 259,- og pr. måned 

utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i folketrygden. 

Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før særfradrag ved siste 

skatteligning. Eventuelle hjelpestønad til hjelp i huset legges til inntekten. Dersom inntekten er 

vesentlig endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt enn det som framkommer av siste 

ligning, legges det til grunn. Brukere plikter å gi melding til kommunen dersom deres inntekt 

endres. Grunnbeløpet er kr. 93 634,- pr. 1. mai 2017. For personer med inntekt under 2 G, 

fastsettes det hvert år i forskrift et maksimalt utgiftstak. For 2018 er dette kr. 200,- per måned.  

 

Det foreslås for 2018 en justering av kommunesatser for vederlag med 2,5 % for inntekter over 2 

G. For inntekter under 2 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført koblingen til 

maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 

2018.  

 

Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  

 

Beregningsgrunnlag inntekt Satser 2017 Satser 2018 

0 – 2 G Maksimalsats i statsbudsjettet Maksimalsats i statsbudsjettet 

2 – 3 G 1 066,00 1 093,00 

3 – 4 G 1 339,00 1 372,00 

4 – 5 G 1 754,00 1 798,00 

Over 5 G 2 117,00 2 170,00 

 
 

Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående 

betalingssatser. Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den 

enkelte i den måneden abonnementet gjelder.  

Vederlagssats for enkelttimer for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 

fastsettes for 2018 til kr. 259,-.  Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så lenge 

annet ikke blir avtalt.  
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3. Opphold i institusjon 

Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon 

Egenandelen skal ikke overstige de reelle oppholdsutgifter og kapitalutgiftene kan ikke tas med i 

beregningen av oppholdsutgiftene. 

 

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kr 8 200,00 pr. år, kan det 

kreves betalt 75 % årlig. For 2018 blir maksimalsats kr 64 075,00 for inntekt inntil folketrygdens 

grunnbeløp. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal 

begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i 

tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal 

ved beregningen tilstås et fribeløp på kr 39 300,00 pr. år. 

 

Maksimalsatser er fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99. 

  

Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon 

 Døgntilbud – sats som fremkommer i Statsbudsjettet for 2018.  

 Dag- eller natt-tilbud er den sats som fremkommer av statsbudsjettet.  

 

I de tilfeller vederlag eller timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen.  

Trygdeboliger 

Kommunal husleie økes med konsumprisindeksen (KPI) pr. oktober hvert inneværende år.  

Husleie kan maks økes med konsumprisindeksen jmfr. Husleielovens § 4 – 2. Indeksregulering.  

Middag 

Pris for kjøp av middag og middagsombringing på Frøya sykehjem økes fra kr. 76,- pr. porsjon i 

2017 til kr. 78,- pr. porsjon i 2018. Emballasje er inkludert i prisen. 

Trygghetsalarm 

Oppkobling til «Hjelp 24», som er sentralen for mottak av trygghetsalarm økes fra kr. 199,- pr 

mnd. i 2017 til kr 204,- i 2018. 

4. Dagsenter 
 

Pris pr. dag 2017 2018 

Dagsenter med skyss 226,00 232,00 

Dagsenter uten skyss 159,00 163,00 

Dagsenter for hjemmeboende 

demente 

  81,00 83,00 
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5. Frøya kulturskole 

Betalingssatser kulturskolen 

 

Pris pr. år 2017 2018 

Individuell undervisning 2 337,00 2 395,00 

Grupper 972,00 996,00 

Betalingssatser materiell 

 

Pris pr. år 2017 2018  

Leie av instrumenter 679,00 696,00  

Noter Kostpris Kostpris Noter elevene kjøper 

selv 

Materialavgift visuell 

kunst 

565,00 579,00  

Materialavgift teater 

og dans 

226,00 232,00  

Kopieringsavgift 

øvrige fag 

104,00 107,00  

 

Rabattordningene for kulturskolen: 

 

30 % rabatt på fag nr.2/søsken nr. 2. (forutsetter at søsken har samme betaler) 

50 % rabatt for resterende tilbud/søsken. 

Makspris pr. familie: kr. 4 000,00 

  

6. Frøya bibliotek 

Betalingssatser ved purring 

Gjeldende satser ved gjentatt purring:  

Første gangs purring: gratis 

Andre gangs purring: gratis 

 

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav.  

 

Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt materiell 

til enhver tids gjeldende satser.  
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Betalingssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale 

 

Utlån for voksne 2017 2018 

Bøker 439,00 450,00 

Lydbøker 549,00 563,00 

   

Utlån for barn   

Bøker 275,00 282,00 

Lydbøker 329,00 337,00 

   

Utlån for alle   

Filmbokser 329,00 + 110,00 337,00 + 113,00 

   

For hver ekstra   

Film 329,00 337,00 

CD musikk 275,00 282,00 

CD rom 549,00 563,00 

Språkkurs 1 098,00 1 125,00 

Tidsskrift 110,00 113,00 

 

I tillegg til betalingssatsene for hvert tapt medium kommer en omkostning på kr. 224,- 
 

7. Frøya kino 
 

Billettpriser 2017 2018 

Barn 88,00 88,00 

Voksne 129,00 129,00 

 

 

 
 

 

 



Gebyrregulativ og betalingssatser 2018 – Frøya kommune   
 

11 
 
 

8. Frøya kulturhus- og kompetansesenter 

Betalingssatser for utleie av rom i 2018 

Det anbefales å kontakte Frøya kulturhus- og kompetansesenter ved leie av lokaler og utstyr for å tilpasse 

hvert enkelt behov. 

 

 

Areal 

 

Tillegg i pris 

 

Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 

organisasjoner og 

lokale arrangement 

Storsalen 

Dag 1  

Dag 2 

Dag 3 

Lyd, lys, prosjektor, 

sceneelement, 

teknikere, 

artistgarderobe 

 

8 741,00 + 12 % av 

bill. 

6 556,00 + 12 % av 

bill. 

4 371,00 + 12 % av 

bill. 

 

3 278,00 + 12 % av 

bill. 

1 639,00 + 12 % av 

bill. 

1 093,00 + 12 % av 

bill. 

Kinosalen Ekstrautstyr, tekniker 3 278,00 + 12 % av 

bill. 

1 311,00 + 12 % av 

bill. 

Garderober  218,00/stk 109,00/stk 

Greenroom  218,00/stk 109,00/stk 

Vrimleareal Lyd og lys utstyr 1 639,00 820,00 

Studio 311,00/instrument Tekniker 492,00/time Pris etter avtale 

Bandrom Depositum for bruk 

av rom og utstyr 

Pris avtales Pris avtales 

 

Utleiesatser for utstyr og personell i 2018 

 

 

Type utstyr 

 

Informasjon 

 

Kommersielle/private 

leietakere 

Frivillige lag og 

organisasjoner og 

lokale arrangement 

PA 

Dag 1: 

Dag 2: 

Etter dag 2/dag 

Full rigg (se egen 

oversikt) 

 

3 824,00 

3 278,00 

2 732,00 

 

1 912,00 

1 639,00 

1 366,00 

PA – liten To høyttalere og 

mikrofon 

1 093,00 Gratis 

Lydtekniker 50 % tillegg helg fra 

fredag kl 18:00 

470,00/time 274,00/time 
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Lys – liten rigg 50 % tillegg helg fra 

fredag kl 18:00 

470,00/time 164,00/time 

Sceneelementer 2x1 meter 55,00/element 28,00/element 

Backline Trommesett, 

gitaramp, bassamp, 

elpiano 

328,00/enhet 164,00/enhet 

Trådløse mikrofoner Leie pr. stk pr. døgn 328,00 164,00 

Røykmaskin Tillegg for røykvæske 328,00/døgn 164,00/døgn 

AV-utstyr, projektor, 

pc, TV, DVD 

 218,00/enhet 109,00/enhet 

Flygel Flygel på scene – 

tillegg for stemming 

546,00/gang 273,00/gang 

 
Alle priser med unntak av personell er oppgitt inklusive MVA. 

 

 

Vielser 

For innbyggere i Frøya kommune og utenlandske borgere er borgerlig vigsel gratis. Kommunen stiller 

Frøya kulturhus og kompetansesenters vrimlehall til disposisjon for seremonien. Eventuelt utstyr til bruk 
for kulturelle innslag kan leies på forespørsel etter oppsatt prisliste i tabellen under. 

 

 

Priser/time 2017 2018 

Teknisk bistand  459,00 

PA – enkelt lydanlegg  1 066,00 

Lys – grunnbelysning  459,00 

Trådløs mikrofon  320,00 

Renhold  1 200,00 
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9. Frøya svømmehall 
 

 2017 2017 2018 2018 

 Voksne Barn Voksne Barn 

Enkeltbillett 82,00 41,00 84,00 42,00 

Klippekort – 20 

klipp 

817,00 408,00 837,00 418,00 

Familie* 170,00  174,00  

 

*To foresatte og barn 

Utleie svømmehall 

 

Priser/time 2017 2018 

Svømmebasseng 193,00 198,00 

Terapibad 258,00 264,00 

Hele svømmehallen 451,00 462,00 

10. Frøyahallene 

Utleie til idrettslag 

 

Priser/time 2017 2018 

1/3 av hallen 85,00 87,00 

2/3 av hallen 126,00 129,00 

Hele hallen 171,00 175,00 

Halleie ved kamper 198,00 203,00 
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Utleie til firma/andre 

 

Priser/time 2017 2018 

1/3 av hallen 181,00 186,00 

2/3 av hallen 267,00 274,00 

Hele hallen 394,00 404,00 

Halleie ved kamper, cup o.l. 533,00 546,00 

 

Utleie av møterom/amfi 

 

Priser/time 2017 2018 

Vanlig møtevirksomhet 373,00 382,00 

Møtevirksomhet inkl. tekniker 640,00 656,00 

 

Utleie basishall 

 

Priser/time 2017 2018 

Basishall 126,00 129,00 

Utleie firma/andre 267,00 274,00 

 

11. Fellingsavgift for hjort 
 

Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den kommunale 
fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Rådmannen foreslår å følge den øvre rammen fastsatt i 

statsbudsjett. 

 

12. Deltakelse i frisklivstilbud i Frøya kommune 

 
Det settes en egenandel på kr 300 pr. person for deltakelse i kommunens individuelle tilrettelagte 
frisklivstilbud fra 01.08.2017. Tilbudet gis over en periode på 12 uker. Satsen vil revideres første gang 
gjennom kommunens fastsetting av betalingssatser og gebyrregulativ for 2019. 
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GEBYRREGULATIV FOR 
 

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, 

LANDBRUK, VANN, AVLØP, SLAM, FEIING, BRANN, RENOVASJON, 

HUSLEIE OG KAI/HAVNER 

 

 

2018 
 

Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser er lagt inn med 2,5 % 

med følgende unntak: 

 

 Branntilsyn/feiing og tilsyn med fyringsanlegg reduseres til samme 

gebyrnivå som Hitra kommune. 

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement for husholdninger og 

fritidsboliger endres ikke. 

 Oppmålingsgebyret økes ikke. 

 Kommunal husleie reguleres i henhold til Lov om husleieavtaler § 4.2. og 

følger økning i konsumprisindeks pr. oktober 2017. 

 

Gebyrsatser er vedtatt i Kommunestyret 23.11.2017 i medhold av følgende 

lover og forskrifter: 
 Lov 2012-03-16-12 «om kommunale vass- og avløpsanleggslov» med gjeldende forskrifter og eventuelt 

senere endringer av loven. 

 Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensinger og om avfall» med gjeldende forskrifter og eventuelt 
senere endringer av loven. 

 Forskrift 2010-12-20 nr. 1762 om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift fastsatt av 

Fiskeri- og kystdepartementet 20.12.2010 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 

§§§ 8, 25 og 52. 

 Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om 

brannvesenets redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av 

loven. 

 Matrikkelloven av 17. juni 2005 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Jordloven av 12. mai 1995 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 

 Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
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13. Vann – avløp – slam – renovasjon – feiing 
 

Årsgebyret fordeles over 3 terminer pr. år. 

Vann 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidsbolig/hytte   6 190,00  7 738,00 

Driftsbygning/brygge/naust/tappepost 6 190,00 7 738,00 

Næringsbygg m.m.:   

Inntaksledning 32 mm. 6 190,00 7 738,00 

Inntaksledning 40/50 mm. 12 391,00 15 489,00 

Inntaksledning 63 mm. 18 581,00 23 226,00 

Inntaksledning 75 mm. 24 761,00 30 951,00 

Inntaksledning 110 mm. 37 152,00 46 440,00 

Inntaksledning 125 mm. 49 537,00 61 921,00 

Inntaksledning 160 mm. 74 303,00 92 879,00 

Frakoblingsavgift 3 504,00 4 380,00 

Tilkoblingsavgift 3 319,00 4 149,00 

   

Årsavgifter:   

Vannavgift bolig under 60 m2 2 917,00 3 646,00 

Vannavgift bolig over 60 m2 4 827,00 6 034,00 

Vannavgift driftsbygning 2 917,00 3 646,00 

Vannavgift fritidsbolig/hytte 3 673,00 4 591,00 

Vannavgift naust/sjøhus 2 042,00 2 553,00 

Tappepost 1 241,00 1 551,00 

 
For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 

 

Vannavgift inntil 100 m2 5 646,00 7 058,00 

Vannavgift 100/500 m2 11 611,00 14 514,00 

Vannavgift 500/1000 m2 19 534,00 24 418,00 

Vannavgift over 1000 m2 29 103,00 36 379,00 

 

Vannavgift måler (pr. m3)   

0 – 1000 m3 13,03 16,29 

1000 – 16 000 m3 9,83 12,29 

Over 16 000 m3 6,54 8,18 

 

Minimumsavgift vannmåler 5 646,00 7 058,00 

   

Svømmebasseng   

Inntil 20 m3 1 112,00 1 390,00 

Inntil 40 m3 1 545,00 1 931,00 

Over 40 m3 4 074,00 5 093,00 

 



Gebyrregulativ og betalingssatser 2018 – Frøya kommune   
 

17 
 
 

Avløp 

Tilknytningsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte/driftsbygning/naust 7 585,00 9 481,00 

Næringsbygg m.m.: Avløpsledning 32 -110 mm 7 585,00 9 481,00 

                                 Avløpsledning 125 - 200 mm 14 873,00 18 591,00 

 

Årsavgifter:   

Avløp bolig under 60 m2 2 754,00 3 443,00 

Avløp bolig over 60 m2 4 642,00 5 803,00 

Avløp fritidshus/hytte/naust 3 660,00 4 575,00 

 

For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 
 

Avløp inntil 100 m2 4 642,00 5 803,00 

Avløp 100/500 m2 6 960,00 8 700,00 

Avløp 500/1000 m2 9 256,00 11 570,00 

Avløp over 1000 m2 11 543,00 14 429,00 

Slam 
Årsavgifter:   

Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 m3 

våtvolum (5 pe))  
3 012,00 3 765,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute (inntil 4 

m3 våtvolum (5 pe)) 
1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming hvert 

2. år i rute  
1 507,00 1 884,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming hvert 

4. år i rute 
753,00 941,00 

Tett tank, årlig tømming i rute (inntil 4 m3)  2 760,00 3 450,00 

Tillegg pr. m3 (for tømming av alle typer tanker utover 4 m3)  317,00 396,00 

Ekstratømming utenom rute (inntil 4 m3 våtvolum) 3 012,00 3 765,00 

Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 
minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

 

3 012,00 

 

3 765,00 

 

Renovasjon 

Årsavgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Renovasjonsgebyr for husholdningen for et normalabonnement 2 450,00 3 062,50 

Renovasjonsgebyr for fritidshus 900,00 1 125,00 

Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og etterdrift av 

Kvisten renovasjonsplass, samt opprydding i Nordhammervika 
240,00 300,00 
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Feiing og branntilsyn i bolig og fritidsbolig 

Avgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig og fritidsbolig. Den 
dekker en feiing og et branntilsyn hvert 4. år. Feiehyppigheten 

blir vurdert av feieren avhengig av sotmengde og 

pipebrannfare. Der det er behov for, eller ønske om oftere 

feiing blir dette en egen tilleggsavgift 474,00 592,50 

Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor 

sotmengde. 325,00 406,25 

Feiing utenom rute – belastes pr. time 500,00 625,00 

Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført på 
vanlig feierunde. 500,00 625,00 

Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid pr. 

påbegynt time. 500,00 625,00 

Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg 
faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time   500,00 625,00 

Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera faktureres 

etter medgått tid pr. påbegynt time 500,00 625,00 

 

Feiing av kommunale fyrkjeler 

Avgifter: eks. mva. inkl. mva. 
Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning for 

sjekk om feiebehov 2 797,00 3 496,25 

Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll der 

det er behov. 3 357,00 4 196,00 
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14. Kai- og havneavgift 

 

Avgifter:  

Liggeavgift pr. døgn 163,00 

Fast liggeplass pr lengdemeter kai (årsleie) 
(Lengdemeter kai = båtens lengde i meter + 2 meter (manøvrering)) 

 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Betongbrygge) 

 

1 333,00/meter 

Årlig leie pr plass inntil 6 meter bredde. Pr meter bredde kai 3 714,00 

(Breddemeter kai er målt i lysåpning fra senter til senter utrigger) 

Årlig leie pr plass over 6 meter bredde. Pr meter bredde (fra første meter) 
 

6 365,00 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Stålbrygge)  

Årlig leiepris pr plass 12 731,00 

Eventuell vann- og strømtilkobling er ikke inkludert i leieprisen 
Leieavtaler reguleres i egne leiekontrakter for de respektive havnene. 

 

 

 

Vareavgifter: 

Pr. m3 sand/grus 

Pr. tonn stykkgods, gjødsel og kraftfor 

Pr. tonn asfalt 
Pr. tonn sprengstoff 

 

Fylling av vann: 

 

 

 

7,30 

14,97 

7,30 

81,69 

Startavgift 1 697,00 

Pr m3 fylt vann 29,73 

 

Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som 

overstiger 3 døgns sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift må det 
være min. 1 ukes opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper liggeavgift fra 

første liggedag. 

 

 

 

Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift. 

Båtplasser i fiskerihavner forbeholdes førsterett til fiskerinæringen 
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15. Brannvern 

 

Gebyrer eks. mva. inkl. mva. 
 

Utrykning til unødig alarm 
Nedbrenning av bygning 

 

Behandling av søknad om salg av fyrverkeri inklusiv tilsyn med 
utsalgssted 

 

5 263,00 

10 527,00 

 

2 632,00 

 

6 579,00 

13 159,00 

 

3 290,00 

16. Byggesak 
 

 Gebyrer  

A.1 

 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 

tiltakshaver, 

jfr. plan- og bygningslovens §§ 20-2-jfr. §3.1 og 3.2 i SAK 2010 

 

 Fasadeendring og tilbygg inntil 15 m2 2 324,00 

 Tilbygg over 15 m2 4 646,00 

 Bygninger over 50 m2 BYA 6 970,00 

A.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse 

Jfr. plan- og bygningsloven §20-1 

 

A.2.a Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging   

 Boliger 

Enebolig 
 

11 776,00 

 Tomannsbolig 17 754,00 

 For sekundærleiligheter i boligbygg (nybygg) betales per enhet: 5 761,00 

 Rekkehus pr. boenhet inntil 4 boenheter 7 745,00 

 Rekkehus pr. boenhet fra 4 til 15 boenheter 3 904,00 

 Rekkehus pr. boenhet over 15 boenheter 1 883,00 

 Flermannsboliger pr. boenhet 6 732,00 

 Fritidsbolig/Hytte (per enhet) 13 656,00 

 Andre bygg og tilbygg 
For alle kategorier næringsbygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 

hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  

Bruksareal: 

                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 

                                                                                     200-400 m2 

                                                                                     400-600 m2 

                                                                                            600 m2 

 

 

 

 

4 244,00 

69,00 per m
2 

55,00 per m
2 

49,00 per m
2
 

26,00 per m
2
 

 Andre bygg og tilbygg 

For alle kategorier private bygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 
hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  

bruksareal: 

 

 

 

 



Gebyrregulativ og betalingssatser 2018 – Frøya kommune   
 

21 
 
 

                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 

                                                                                     200-400 m2 

                                                                                     400-600 m2 

                                                                                            600 m2 

3 512,00 

56,00 per m
2 

46,00 per m
2 

40,00 per m
2
 

22,00 per m
2
 

A.2.b Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak 

som nevnt under A.2.a 
 

2 324,00 

A.2.c Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere 

drift av tiltak som nevnt under A.2.a 
 

2 324,00 

A.2.d Rivning av tiltak som nevnt under A.2.a  

 0 – 100 m2 2 324,00 

 100 – 500 m2 4 646,00 

 Over 500 m2 6 970,00 

A.2.e 

 

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner 
Installasjon av vedovn   

 

 

0,00 

 Andre tekniske installasjoner, større tiltak 2 324,00 

A.2.f Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen 

ombygging som medfører fravikelse av bolig 
 

2 324,00 

A.2.g Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.  

1 145,00 

A.2.h Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år  2 324,00 

A.2.i Vesentlig terrenginngrep 2 324,00 

A.2.j Anlegg av veg eller parkeringsplass, andre søknadspliktige 
konstruksjoner og anlegg 

 

2 324,00 

A.2.k Søknad om ferdigattest 2 324,00 

A.2.l Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 324,00 

A.3 Trinnvis behandling, jf. plan- og bygningslovens § 95 a.  
 Søknad om rammetillatelse  70 % av A.2 
 Søknad om igangsettingstillatelse  50 % av A.2 

A.4 Endring av tillatelse  
 Små endringer etter at positivt vedtak er fattet   5 % av fullt gebyr 
 Store endringer etter at positivt vedtak er fattet  10 % av fullt 

gebyr 
 Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år 50 % av fullt 

gebyr 
 Fornyelse av tiltak 30 % av fullt 

gebyr 

 

A.5 Tilleggsgebyr  
 Dispensasjoner – fra tekniske forskrifter 2 324,00 
 Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning over faktiske 

utgifter 
 

 

 

 

 

A.6 Søknad om utslippstillatelse  
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 Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med innlagt vann, 

eller annen bebyggelse med tilsvarende utslipp, når utslippet tilknyttes 
separat avløpsanlegg. 

 

 

2 324,00 

A.7 Godkjenning av ansvarsrett  
 Selvbygger 2 324,00 

 

A.8 
 

Ulovlig tiltak og tvangmulkt etter PBL Kap. 32 for:  

 

 
 Tvangsmulkt Fastsettes av 

Rådmannen 
 Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt. Forhøyet gebyr 

gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og 

byggesøknad. 

3 ganger fullt 

gebyr 

 Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig 
bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader. 

Pr. time 1 273,00 

+ faktiske 

kostnader 
 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak som er ulovlig 

bygd/igangsatt, men tiltakshaver melder uoppfordret fra i ettertid. 
Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt 

delingssøknad og byggesøknad. 

 

2 ganger fullt 

gebyr 

 Tilleggsgebyr for igangsatt arbeid etter søknad er sendt, men før den er 
behandlet/tillatelse er gitt. 

 

2 324,00 

A.9 Seksjonering av eiendom 3 x rettsgebyr 

 

 Seksjonering av eiendom med befaring 5 x rettsgebyr 

 

17. Planbehandling 

Reguleringssaker og dispensasjoner 

 

Gebyrer    

Reguleringsplan   

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av 

planforslaget, inklusive ekspedering, kopiering av 

tekst, innhenting av høringsuttalelser osv fram til 

kunngjøring av endelig vedtak. 

 

 

Oppstartmøte – ny plan  2 388,00 

Reguleringsplan inntil 10 

daa 

 17 160,00 

Reguleringsplan inntil 

10-25 daa 

 21 460,00 
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Reguleringsplan over 25 

daa 

 21 460,00  
+ 14 270,00 per 

påbegynt 50 daa 

Ufullstendig 
planmateriale 

 4 646,00 pr retur 

 

Konsekvensutredninger  

For planer som utløser krav om 

konsekvensutredning, jf pbl. § 4-2, skal det betales et 

tilleggsgebyr som tilsvarer 

50 % av satsene for selve reguleringsplanen. 

50 % av satsene for 

selve 

reguleringsplanen 

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 18 205,00 

Planprogram  9 166,00 

Vann og avløpsplan   

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang 17 761,00 

 Når denne behandles samtidig med reguleringsplan 50% av grunnbeløp 

reguleringsplan 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs 

behandling 
50 % av 

grunnbeløpet 

    

Reguleringsendringer 

  

Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, 

ekspedering og kunngjøring av endelig vedtak 
 

  Endring som ikke krever forutgående utlysning 14 111,00 

 Endring som krever avgrenset høring 15 629,00 

  

Endring som krever full høringsrunde og utlegging til 

offentlig ettersyn 
20 335,00 

    

Dispensasjoner 

  

Dispensasjon fra reguleringsplan. 

  

Behandlingsgebyr 

 

 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring og alt arbeid fram 

til ferdig vedtak. 
 

 

 Søknad som ikke krever høring. 3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 

sektormyndigheter. 
6 210,00 

Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 

klar for politisk behandling, betales 70% av fullt 

gebyr 

70% av relevant sats 

over. 
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Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra PBL 

§ 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 

   

Behandlingsgebyr 

 

 
 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 

utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 

vedtak.                
 

 

 

 

 Søknad som ikke krever høring 
3 999,00 

 Søknad som krever ekstern høring til 
sektormyndigheter. 6 210,00 

Trekking av søknad 

 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 

klar for politisk behandling, betales 70% av fullt 

gebyr 
70% av relevant sats 

over. 

100 metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-

metersbeltet i LNF-områder 12 000,00 

 

18. Landbruksseksjonen 

Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

 
Gebyrene er regulert i forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m. 
  

Gebyrer  

Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november 

2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom 

(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten. 
 

 

 

5 000,00 

Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 

§ 12. Maksimalsats fastsatt av staten. 
 

2 000,00 

Gebyr i forbindelse med viltsaker 

 

 

Godkjenning av nytt jaktvald 

 
1 039,00 

Utvidelse av eksisterende vald  
 

1 039,00 

Oppsplitting av eksisterende vald 

 
1 039,00 

Gebyr i forbindelse med deling av eiendom 

 

 

Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 

 
2 050,00 
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19. Oppmåling 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, 

matrikkelforskriftens § 16) fastsettes slik: 

1.1 Behandling av delingssøknad etter plan og bygningsloven kr 2 267,00 

1.2 Ny grunneiendom 

1.2.1  Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og bruksnummer) 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 1 500 17 616,00 

1 501 1 750 18 483,00 

1 751 2 000 19 364,00 

2 001 2 250 20 261,00 

2 251 2 500 21 115,00 

2 501 2 750 21 964,00 

2 751 3 000 22 860,00 

3 001 3 250 23 778,00 

3 251 3 500 24 676,00 

3 501 3 750 25 506,00 

3 751 4 000 26 424,00 

4 001 4 250 27 306,00 

4 251 4 500 28 158,00 

4 501 4 750 29 039,00 

4 751 5 000 29 921,00 

5 001 6 000 31 321,00 

6 001 7 000 32 751,00 

7 001 8 000 34 151,00 

8 001 9 000 35 320,00 

9 001 10 000 36 949,00 

10 001 11 000 38 396,00 

11 001 12 000 38 778,00 

12 001 13 000 41 194,00 

 

Gebyr for areal over 13 000 kvm beregnes etter følgende formel: 

Y=AX + B    (Y = gebyr i kroner, X = areal i kvm) 
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A = 0,865 

B = kr 22 884 

 

 

1.2.2 Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 4 230,00 

76 150 4 926,00 

151 300 4 343,00 

301 450 7 743,00 

451 600 9 141,00 

601 750 10 571,00 

751 900 11 986,00 

901 1 050 13 386,00 

1 051 1 200 14 801,00 

1 201 1 350 16 203,00 

1 351 1 500 17 616,00 

 
Etableres som ny grunneiendom eller festegrunn og slås sammen med eiendommen som skal ha tillegget. 

Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter samme formel som i 1.2.1. 

 

1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjonen 

 Se tabell 1.2.1. 

 

1.2.4 Ny anleggseiendom 

Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.2.5 Registrering av jordsameie 
Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.3 Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforetning 
 Faktureres som ordinær oppmålingsforetning. 

 

1.4 Grensejustering 

 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i 

sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg eller 

jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 
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Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 3 502,00 
76 150 4 079,00 

151 300 5 252,00 
301 450 6 411,00 
451 600 7 569,00 
601 750 8 753,00 
751 900 9 925,00 
901 1 050 11 084,00 

1 051 1 200 12 255,00 
1 201 1 350 13 416,00 
1 351 1 500 14 586,00 

 

 

1.4.2 Anleggseiendom 

 

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den 

maksimale grensen settes til 1 000 m³ 
 

Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.5 Arealoverføring 

 

 

1.5.1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie 

 

Ved arealoverføring skal oppmålingsforetning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser 

dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. 

 

Areal i kvm Gebyr i kr 

Fra t.o.m.  

0 75 3 502,00 

76 150 4 079,00 

151 300 5 252,00 

301 450 6 411,00 

451 600 7 569,00 

601 750 8 753,00 

751 900 9 925,00 

901 1 050 11 084,00 

1 051 1 200 12 255,00 
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1 201 1 350 13 416,00 

1 351 1 500 14 586,00 
 

Gebyr for areal over 1 500 kvm beregnes etter formelen i 1.2.1 

 

1.5.2  Arealoverføring for anleggseiendom 

 

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert 
på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for 

sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 

oppmålingsforetning. 
 

Antall punkter Gebyr i kr Antall punkter Gebyr i kr 

1 2 937,00 13 15 525,00 

2 3 943,00 14 16 572,00 

3 5 034,00 15 17 604,00 

4 6 054,00 16 18 666,00 

5 7 129,00 17 19 728,00 

6 8 135,00 18 20 750,00 

7 9 208,00 19 21 813,00 

8 10 289,00 20 22 843,00 

9 11 319,00 21 23 904,00 

10 12 340,00 22 24 953,00 

11 13 416,00 23 26 028,00 

12 14 449,00   

 

 

1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt og 

klarlegging av rettigheter. 

 

Antall punkter Gebyr i kr Antall punkter Gebyr i kr 

1 3 083,00 13 40 233,00 

2 6 450,00 14 43 315,00 

3 9 510,00 15 46 355,00 

4 12 623,00 16 49 420,00 

5 15 683,00 17 52 500,00 

6 18 745,00 18 55 575,00 

7 21 825,00 19 58 638,00 

8 24 873,00 20 61 733,00 
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9 27 950,00 21 64 798,00 

10 31 030,00 22 67 860,00 

11 34 093,00 23 70 908,00 

12 37 168,00   

 
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

 
 

1.8 Privat grenseavtale 

 
Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr. 

 

1.9 Urimelig gebyr 

 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og de kostnadene 

kommunen har hatt, kan rådmannen eller andre etter delegert fullmakt fastsette et passende 

gebyr. 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått  

krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

 

 

1.10 Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 

 

Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre 
matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 

matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter plan- og 

bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det må brukes ekstra tid 
for å få partene til å møte, for supplering av informasjon, for den tiden som medgår til tinglysing, eller 

hvis saken påklages. Fristen opphører når matrikkelbrev er postlagt. 

 

 

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 

 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes 
likevel gebyret. 

 

1.12 Gebyr for oppmålingsforetning over punktfeste og innløsing av feste med oppmåling 
 

For oppmålingsforetning over punktfeste betales kr 7 321,00 

 

For oppmålingsforetning ved innløsing av feste (fra feste til ny grunneiendom) gjelder satsene i tabell 
1.2.1. 

 

1.13 Gebyr for avbrutt forretning 
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Rekvirenten kan trekke rekvisisjonen fram til oppmålingsforetning er avsluttet. Rekvisisjonen kan likevel 

ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen. 
 

Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet så langt at en 

arbeider i terrenget. Hvis rekvisisjonen trekkes før dette, beregnes gebyr etter medgått tid. Avbrutt 
forretning kan skyldes at saken trekkes, rekvirent ikke møter eller at partene ikke blir enige. Hvis rekvirent 

ikke møter, beregnes gebyr etter medgått tid. 

 

1.14 Gebyr for oppmålingsforetning over større sammenhengende arealer 

 

For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, og 
allmennyttige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter timepris eller minstegebyr. 
Med minstegebyr forstås utført arbeid inntil 2 timer. 
 
1.15 Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven 

 
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan beregnes etter 
foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid. 

  

 - Påvisning/utstikking i terreng 

 - Ekstraarbeid på grunn av ikke ryddet og klargjort område før forretningen starter 
 

1.16 Gebyr for andre oppdrag 

 
Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres når det er 

ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.  

 

1.17 Vinterforskrift 

 

Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-ukersfristen ikke 

gjelder i perioden 1. november til 1. mars. 
 

 

1.18 Timepris og minstegebyr 
 

 Pris 

Minstegebyr (utført arbeid inntil 2 timer) 2 484,00 

Utført arbeid ut over 2 timer pr. time 1 242,00 

 

 

1.19 Utstedelse av matrikkelbrev 

 

 Pris 

Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,00 
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Matrikkelbrev over 10 sider 350,00 

Tinglysningsgebyr 525,00 

Seksjoneringsgebyr 3 x rettsgebyr 

Rettsgebyr 1 025,00 

 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

 

1.20 Betalingsbestemmelser 

 

a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale faktura når forretningen er fullført. 
b) Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.  

c) Tinglysingsgebyr og utstedelse av matrikkelbrev kommer i tillegg til gebyrsatsene og er    

     inkludert i fakturabeløpet. 

d) Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 
 

 

 

18. Fellesbestemmelser 
 
Urimelig gebyr 

 
I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. 
 

Betalingsbestemmelser 

 
Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune. 

 

Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen er 

innstemplet i Frøya kommune om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke 
tinglysningsgebyret. 

 

Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser 
 

Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og 

miljøenheten er betalt. 
 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, regulering og 

landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 250  

Arkivsaksnr.: 18/2326    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GARANTIVEDTAK PÅ LÅN FRA KOMMUNALBANKEN TIL NABEITA IL  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita 

IL tar opp til «prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 kroner med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 200 000 

kroner. 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 

 

 

Vedlegg: 

Tilbud fra Kommunalbanken til Nabeita IL 

Protokoll K-sak 129/17 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune vedtok i K-sak 129/17 å være garantist for lån til Frøya idrettspark for 

ferdigstillelse av løpebanen på Nabeita. Frøya idrettspark er imidlertid ikke en formell 

opprettet organisasjon som er registrert i enhetsregistret, og kan dermed ikke stå som søker 

på et lån hos kommunalbanken. Nabeita IL som er medeier i idrettsparken (sammen med 

Frøya FK og Frøya kommune) står derfor i fortsettelsen som søker for spillemidlene og er 

ansvarlig for prosjektets fremdrift.  

 

Vurdering: 

Nabeita IL har nå innhentet et lånetilbud fra Kommunalbanken, som krever et mer detaljert 

vedtak enn det som gis i sak K-sak 129/17. Rådmannen foreslår derfor å garantere for lån til 

«prosjekt Løpebane», i tråd med kommunalbankens retningslinjer, til Nabeita IL. Rådmann 

innstiller derfor på følgende vedtak: 

1. Frøya kommune garanterer med selvskyldnerkausjon for lån kr 2 000 000 som Nabeita 

IL tar opp til «prosjekt løpebane». 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 2 000 000 kroner med tillegg av 10 % av 

til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 2 200 000 

kroner. 



3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av 2 år, jfr. garantiforskriftenes § 3. 

 



KOMMUNALBANKEN AS
Postboks 1210, Vika
N-0110 Oslo
Haakon VII’s gate 5b
post@kommunalbanken.no

Telefon +47 2150 2000
Telefaks +47 2150 2001
Org.nr. 981203267
Kontonr. 7058.06.70006
www.kommunalbanken.no

Nabeita I L
Lyngmoveien 11
7263 H AMARVI K

06.08.2018

Att: Leder Rune Kvilvang
Kopi: Økonomisjef Thomas Sandvik

KOMMU N ALBAN KEN S LÅN ETILBU D N OK 2.000.000

Vi viser til deres forespørsel om finansiering av L øpebane til Frøya Idrettspark, og har gleden av å t ilby følgende
lånebetingelser:

Låntager: Nabeita I L, som er eid 100 % av Frøya kom mune.

Formål: Finansiering av Løpebane til Frøya Idrettsp ark

Lånebeløp: N OK 2.000.000

Utbetaling: Etter nærmere avtale, dog senest 30.12 .18, forutsatt at lånedokumentasjonen er
tilfredsstillende etablert. Lånebeløp som ikke er t rukket opp innen nevnte dato bortfaller.

Løpetid: 20 år

Lånetype: Serie

Avdragsfrihet: 0 år

Avdragsterminer: 2 per år

Rente: P.t. rente. Vedlagt følger beskrivelse av øn skede renteprodukter. Vi gjør oppmerksom på at
rentebetingelsene kan endres innen utbetaling.

Gebyr: N OK 0

Sikkerhet: Selvskyldnergaranti fra Frøya kommune so m skal dekke lånebeløp, med et tillegg av 10 %
til dekning av renter og omkostninger.
Kausjonistens maksimumsansvar kan ikke overstige N O K 2.400.000

Garantien skal gjelde fra låneopptrekk og i hele lå nets løpetid med tillegg av inntil 2 år i
tilfelle utestående beløp etter siste forfallsdato, jfr. Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale garantier § 3, 4. ledd.

Forutsetninger: • Før lånet kan innvilges må banken ha mottatt følge nde dokumenter:
Firmaattest (ikke eldre enn 3 måneder) -- mottatt
Selskapets gjeldende vedtekter i undertegnet stand -- ikke mottatt
Styrevedtak om låneopptak i undertegnet stand-- ikke mottatt
Kommunens garantivedtak -- ikke mottatt
Fylkesmannens godkjenning av garantivedtaket-- ikke mottatt
Utfylt kundeskjema med bekreftet legitimasjon av m yndighetsperson-- ikke mottatt
Regnskap for siste år, budsjett for inneværende år -- mottatt



• Aksept av lånetilbudet anses kun som gyldig der de tte er gjort i henhold til selskapets
gjeldende vedtekter og styrevedtak.

• Før utbetaling av lånet må banken ha mottatt følge nde signerte lånedokumenter:
Gjeldsbrev
Tilsagnsbrev
Garanti type selvskyldner

• Lånedokumentene undertegnes av den som i henhold t il gjeldende
vedtekter/firmaattest har fullmakt til å undertegne på vegne av selskapet.

• Garantien undertegnes av ordfører eller den som i henhold til reglementet har fullmakt
til å undertegne på vegne av kommunen.

• Vi forutsetter at garantien er avgitt i samsvar me d og oppfyller kommunelovens § 51.

Øvrige betingelser: • Låntager kan ikke endre eiersammensetningen eller virksomhetens formål uten skriftlig
samtykke fra Kommunalbanken.

• Låntager kan heller ikke selge vesentlige eiendele r eller foreta fusjon, oppkjøp, fisjon
eller oppsplitting av selskapet, uten skriftlig sam tykke fra banken.

• Låntager skal ikke drive «næringsvirksomhet», jfr. kommunelovens § 51 annet ledd.
• Vi forutsetter at ovennevnte betingelser, som gjel der i hele lånets løpetid, også

godkjennes og bekreftes av garantisten.

Forbehold: Banken tar forbehold om skrivefeil og ev entuelle andre feil ved lånebetingelsene.

Dokumentasjon: Vedlagt er kopi av Kommunalbankens s tandard lånedokumentasjon.

Aksept: Lånetilbudet bortfaller dersom deres aksept ikke er mottatt innen 30 dager etter
lånetilbudets dato.

Kopi av lånetilbudet er sendt til Frøya kommune som garantist.

Vi håper at tilbudet er av interesse, og står gjern e til disposisjon med ytterligere informasjon om øn skelig.

Vi ser frem til å høre fra dere.

Med vennlig hilsen

Torger M. Jonasen Terje Dalby
Kunde- og markedsansvarlig
Iht. fullmakt

Kunde- og markedsansvarlig
Iht. fullmakt

21 50 20 56
tmj@kommunalbanken.no

Vedlegg:
Lånedokumentasjon
Renteprodukt(ene):

P.t. rente



P.T. REN TE

Nominell rente: 1,700 % p.a.

Effektiv rente: 1,707% p.a.

Renteberegningsmetode: Faktiske dager/365 dager.

Renteterminer: Halvårlige etterskuddsvise renteterm iner. Dersom termindatoen ikke er en
bankdag, vil forfallstidspunktet settes til påfølge nde virkedag.

Varighet: Varslingsfrist for renteendringer er mini mum 14 dager.

Konvertering: Lånet kan omkostningsfritt konvertere s til bankens øvrige renteprodukter.

Innløsning: Lånet kan omkostningsfritt innløses med 14 dagers varsel.



08.08.2018

KOMMUNALBANKENS KUNDESKJEMA

Etter hvitvaskingsloven er Kommunalbanken forplikte t til å utføre kundekontroll, som innebærer å
innhente visse opplysninger fra kunden. Dette gjeld er også for allerede etablerte kunder. For at
Kommunalbanken skal etterleve sine forpliktelser et ter lov, kreves blant annet informasjon om eierforh old,
reelle rettighetshavere og signaturberettigede. Kon sekvensen av manglende innhenting av slik
informasjon, kan i ytterste konsekvens være at Komm unalbanken blir forpliktet til å avslutte
kundeforholdet.

Som en følge av dette sender vi ut et kundeskjema t il alle våre kunder. Skjemaet er ferdig utfylt med den
informasjonen vi allerede har, men vi ønsker at der e gjennomgår skjemaet og oppdaterer/endrer
informasjonen. Dette slik at Kommunalbanken får inn hentet korrekte opplysninger om selskapet. Ferdig
utfylt og signert skjema sendes tilbake til oss pr. post.

I tillegg til skjemaet følger en veiledning. Derso m du har ytterligere spørsmål til utfylling eller a ndre
spørsmål knyttet til kundeskjemaet kan du kontakte oss på laneadministrasjon@kommunalbanken.no

Vennligst signer og send tilbake alle vedlagte skje maer så snart som mulig.

Vi takker for samarbeidet og forståelse for viktigh eten av oppdatert kundeinformasjon .



Veiledning til kundeskjema
Opplysningene i skjemaet besvares i forbindelse med etterlevelse av krav til kundekontroll i lov om ti ltak
mot hvitvasking og terrorfinansiering av 15. april 2009.
Alle kunder må returnere utfylt skjema sammen med r elevant dokumentasjon til Kommunalbanken.
Skjemaet brukes også i forbindelse med senere oppda tering av informasjon om eksisterende
kundeforhold.

Pkt. 2 – Opplysninger om morselskap

Opplysninger om morselskap skal oppgis når kunden e r en del av et konsern eller dersom annet selskap
direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse over kunden (eierandel > 50 %).

Pkt. 3 – Reelle rettighetshavere
Kommunalbanken plikter etter hvitvaskingsloven § 7 å registrere «reelle rettighetshavere» i alle
kundeforhold. Dette er i loven definert som «fysis ke personer som i siste instans eier eller kontroll erer en
kunde». En person skal oppgis og registreres som re ell rettighetshaver når vedkommende:

1. I selskap
a. Eier eller kontrollerer mer enn 25 % av eierande lene eller stemmene
b. Utøver kontroll over ledelsen i selskapet på ann en måte

2. I stiftelse, fond e.l.
a. Utøver kontroll over mer enn 25 % av eierandelen e eller stemmene
b. Ifølge vedtekter eller på annet grunnlag skal mo tta mer enn 25 % av formuesgodene
c. Har hovedinteressen av opprettelsen eller forval tningen

Videre plikter Kommunalbanken å innhente opplysning er om reelle rettighetshavere hos eventuelt
morselskap. Denne informasjonen fylles i samme skje ma.

Pkt. 4 – Signaturberettigede

Kommunalbanken ber om at alle personer som i henhol d til firmaattest, fullmakt, disposisjonsrett, prok ura
e.l. har rett til å signere på vegne av kunden regi streres i punkt 4. Oppgitt informasjon vil bli sjek ket mot
Enhets-/ foretaksregisteret og annen innsendt dokum entasjon for å kontrollere at personene har
rettigheter til å inngå juridisk bindende avtaler p å vegne av kunden.

Vedlegg til pkt. 3 og pkt. 4
Bekreftelse av identiteten til reelle rettighetshav ere og signaturberettigede foretas som et ledd i de n
alminnelige kundekontrollen. Slik bekreftelse foret as på grunnlag av rett kopi av pass, norsk bankkort
med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort utsted av E ØS-land, norsk reisebevis for flyktninger, eller no rsk
utlendingspass. Kommunalbanken ber om at slik dokum entasjon fremlegges for alle personer oppgitt i
pkt. 3 og pkt. 4 og returneres banken sammen med fe rdig utfylt kundeskjema.

Rett kopi av legitimasjon
Benytt gjerne vårt vedlagte skjema for rett kopi av legitimasjon, hvor en av de følgende bekrefter «re tt
kopi»:

- Domstoler, politi eller NAV
- Banker, finansieringsforetak, kredittforetak, ver dipapirforetak, eiendomsmeglere, revisorer,

regnskapsførere eller advokater
- Helsepersonell dersom personen er innlagt på syke hus



KU N D E SKJE M A

1. OPPLYSNI N GER OM KU N DE N
Virksomhetens registrerte navn Org.nr.

Virksomhetens registrerte adresse

Postadresse (hvis annen enn registrert adresse)

Organisasjonsform (fylkeskommune, kommune, kommunalt selskap, interkommunalt selskap, AS etc.)

2. OPPLYSNI N GE R OM M ORSE LSKAP
Den som eier i siste ledd/ toppen av eierstrukturen . Se vedlagt veiledning for nærmere forklaring.

Virksomhetens registrerte navn Land Er morselskap børsnotert?
Hvis ja, hvilken børs?

Virksomhetens registrerte adresse Eierandel i
kunde

Org.nr.

3. RE ELLE RE TTIGH E TSH AVERE
Vennligst oppgi alle fysiske personer som eier elle r kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene i kunde n eller morselskapet.
Se vedlagt veiledning for nærmere forklaring.

Det er ingen fysiske personer som eier eller kontro llerer mer enn 25 % i kunden.

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. Eierandel

Vedlegg til skjema 3:
Gyldig legitimasjon som bekrefter identiteten til ove nnevnte personer: rett kopi av pass, norsk bankkort med b ilde, førerkort, nasjonalt ID-kort
utsted av EØS-land, norsk reisebevis for flyktninger, el ler norsk utlendingspass.

4. SI GN ATU RBE RE TTIGEDE
Vennligst oppgi alle personer som i henhold til fir maattest, fullmakt, disposisjonsrett eller prokura har rett til å signere på



vegne av kunden.

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Fullt navn Statsborgerskap Fødselsnummer (fødselsdato for
personer uten norsk f.nr./D-nummer)

Adresse, postnr. og sted Tlf. E-post

Vedlegg til skjema 4:
Gyldig legitimasjon som bekrefter identiteten til ove nnevnte personer: rett kopi av pass, norsk bankkort med b ilde, førerkort, nasjonalt ID-kort
utsted av EØS-land, norsk reisebevis for flyktninger, el ler norsk utlendingspass.



5. SIGN ATU R
Jeg/vi bekrefter at opplysningene nevnt over er kor rekte. Dersom endringer i selskapets omstendigheter skulle lede til at
opplysningene i denne blanketten ikke lenger er kor rekte eller fullstendige, er jeg/vi forpliktet til å informere
Kommunalbanken AS.

For Kunden
Sted og dato

Autorisert signatur (Juridisk bindende signatur iht. sel skapets firmaattest))

Navn med blokkbokstaver

For Banken
Sted og dato

Relasjonsansvarliges signatur

Navn med blokkbokstaver

Ferdig utfylt skjema med vedlegg returneres til Kom munalbanken pr. fysisk post.





Legitimasjonsskjema

Som legitimasjon godkjennes: rett kopi av pass, nor sk bankkort med bilde, førerkort, nasjonalt ID-kort
utsted av EØS-land, norsk reisebevis for flyktninge r, eller norsk utlendingspass. Kopi av legitimasjon skal
være godt leselig og bildet skal være tydelig.

Rett kopi av legitimasjon
En av de følgende bekrefter «rett kopi»:

- Domstoler, politi eller NAV
- Banker, finansieringsforetak, kredittforetak, ver dipapirforetak, eiendomsmeglere, revisorer,

regnskapsførere eller advokater
- Helsepersonell dersom personen er innlagt på syke hus

PLASSER LEGITIMASJON HER
(Gjelder personer oppgitt i pkt. 3 og 4 i kundeskje maet)



GJELDSBREV

Undertegnede,

Låntaker(e)
Navn, adresse Organisasjonsnr.
[ ] kommune/fylkeskommune (" Låntaker ")

erkjenner herved å skylde

Långiver
Navn, adresse Organisasjonsnr.
KOMMUNALBANKEN AS (" Långiver ")
Haakon VII's gate 5 B
0161 OSLO

981 203 267

følgende beløp:

Beløp i kroner Beløp med bokstaver i kroner

Lånebetingelser
Låneavtalen består av dette underskrevne gjeldsbrev samt vedlegg beskrevet nedenfor (benevnt
" Låneavtalen "). Vedleggene skal anses som en integrert del av g jeldsbrevet og Låneavtalen.

Beløpet med tillegg av renter og omkostninger, bere gnet på grunnlag av de satser som til enhver tid gj elder
i låneperioden, tilbakebetales i samsvar med beting elsene i Låneavtalen.

Långiver kan til enhver tid kreve lånet førtidig in nfridd med 12 måneders skriftlig varsel. Långiver k an ikke
benytte retten til å kreve slik førtidig innfrielse i perioder hvor lånet løper med avtalt fastrente e ller fast
margin (lengre enn 12 måneders gjenværende rente/ma rginbinding).

Låntager kan innløse lånet i samsvar med de vilkår som følger av Vedlegg 1 (Tilsagnsbrev) eller vilkår ene
ved senere rentetilknytninger.

Hvis rente- og avdragsterminer ikke betales i rett tid svares etterskuddsrente med f.t. 3,0 % over den for
lånet gjeldende rentesats.

Vedlegg til gjeldsbrevet
Vedlegg 1: Tilsagnsbrev
Vedlegg 2: Pantedokument
Vedlegg 3: Avtale om selvskyldnergaranti/simpel kau sjon
Vedlegg 4: Negativ pantsettelseserklæring

Kr Lån nr.



GJELDSBREV

Følgende generelle lånevilkår gjelder med mindre an net følger av ufravikelig lov, forskrift eller særs kilt
avtalte vilkår (se første side):

Låntaker forplikter seg til å levere årlig regnskap og budsjetter til Långiver og forplikter seg til, hvis Långiver forlanger
det, å gi opplysninger om sin økonomiske stilling o g spesifikasjoner til regnskapene.

Låntaker er forpliktet til å underrette Långiver, u ten ugrunnet opphold, dersom det inntreffer forhold som vesentlig
forverrer Låntakers økonomiske stilling.

Gjelden kan forlanges innfridd i sin helhet umiddel bart uten oppsigelse eller påkrav dersom Låntaker v esentlig
misligholder sine forpliktelser etter Låneavtalen. Dette gjelder også dersom Låntaker innstiller sine betalinger,
erkjenner skriftlig ikke å være i stand til å betal e sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, innleder
gjeldsforhandling av noe slag eller tas under konku rsbehandling, blir gjenstand for utleggsforfølgning , arrest eller
annen tvangsforfølgning, eller dersom låntaker vese ntlig forringer sin formuesstilling på annen måte. Det samme
gjelder dersom Låntaker innstiller eller truer med å innstille sin virksomhet, eller øvrige lån, garan tier eller andre
forpliktelser av finansiell karakter som Låntaker m åtte ha, formelt eller reelt blir erklært mislighol dt, eller det tas skritt
for realisasjon av sikkerheter stillet for slike fo rpliktelser.

Låntaker godtar herved at påkrav kan sendes ved bru k av elektronisk kommunikasjon til den av Låntaker senest
meddelte elektroniske adresse. Påkrav forkynnes und er den til Långiver sist meddelte adresse. Låntaker skal ved
påkrav betale omkostninger som påløper ved inndrive lse av gjelden.

Lånet kan fritt overdras uten Låntakers samtykke. L åntaker kan ikke overdra lånet til tredjemann, uten forutgående
skriftlig samtykke fra Långiver. Låntaker frafalle r retten til å erklære motregning eller til å gjøre gjeldende motkrav.

Låntaker vedtar inndrivelse uten søksmål av lånebel øp, renter og utenrettslige inndrivingskostnader,
overensstemmede med tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 a . Varsel etter samme lov § 4-18 oversendes den til Långiver
sist oppgitte adresse.

Dersom lånebeløpet benyttes til fast eiendom, forut settes tiltrekkelig og forsvarlig forsikringsdeknin g.
Forsikringsattest skal innsendes Långiver. Evt. sen ere endringer i forsikringsforhold skal straks medd eles Långiver.
Dersom forsikringspremien ikke betales i rett tid, er Långiver berettiget til å dekke den for Låntaker s regning. Evt.
brannerstatning, naturskadeerstatning eller annen e rstatning som følge av hel eller delvis skade, kan kreves i sin
helhet til hel eller delvis innfrielse av lånet, me d de begrensninger som følger av lov eller avtale.

Låntaker aksepterer at de ikke-preseptoriske bestem melser i finansavtaleloven 1999 nr. 46 er fraveket i den
utstrekning det følger av Låneavtalens vilkår.

Sted og dato

Låntakers stempel og underskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

Jeg/Vi bekrefter at underskriver(ne) er over 18 år, og har un derskrevet eller vedkjent seg sin(e)
underskrift(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/Vi er myndig(e) o g bosatt i Norge.

1. vitneunderskrift Gjentas med maskin eller blokkbok staver

Adresse (med maskin eller blokkbokstaver)

2. vitneunderskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

Adresse (med maskin eller blokkbokstaver)



Lån nr.

AVTALE OM SELVSKYLDNER KAUSJON

Denne selvskyldnergaranti (" Garanti ") er utstedt den av

(1) [kommune/fylkeskommune (org. nr. ) (" Kausjonisten ");

til fordel for

(2) Kommunalbanken AS (org. nr. 981 203 267) " Långiver ").

Kausjonisten avgir garanti som følger:

1. Kausjonisten garanterer herved ugjenkallelig på de vilkår som fremgår av denne Garanti, som
selvskyldnerkausjonist og uten rett til motregning eller fradrag av noen art, overfor Långiver for (o rg.nr. )
(" Låntager ") sin riktige og rettidige betaling av enhver del av Låntagers lån på N OK (" Lånet ").

2. Garantien forfaller til betaling når Låntager ha r misligholdt sine forpliktelser under Lånet. Fra d en dag kravet blir
fremmet etter denne Garanti, påløper forsinkelsesre nter etter lov om renter ved forsinket betaling.
Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere en n % over den rente som løp i låneforholdet før mis ligholdet.

3. Kausjonistens ansvar under denne Garanti skal væ re begrenset til (i) Lånets hovedstol på N OK , med tillegg av
(ii) 10 % av den til enhver tid gjenstående hovedst ol til dekning av renter, misligholdsrenter, provis joner, gebyrer,
utlegg og omkostninger påløpt til enhver tid. Kausj onistens maksimumsansvar kan ikke overstige N OK .

4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling en på Lånet som betales i sin helhet etter/over år .

5. Garantiansvaret opphører etter år, med tillegg av inntil 2 år, jf. forskrift av 2. februar 2001 om kommunale og
fylkeskommunale garantier § 3.

6. Garantien er gitt i medhold av kommunestyret/fyl kestinget sitt vedtak av og godkjent av fylkesmann en i
/departementet den , jf. kommuneloven § 51 nr. 1.

7. Kausjonisten erklærer at denne Garanti ikke er i strid med noen lov, forskrift, avtale eller annet forhold gjeldende
for Kausjonisten, herunder spesielt, men ikke alene , kommuneloven § 51 og forskrift av 2. februar 2001 om
kommunale og fylkeskommunale garantier, og at Kausj onisten lovlig kan avgi Garantien og at denne er fu llt ut
gyldig og bindende.

8. I forhold til bestemmelsene i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (" Finansavtaleloven ")
erklærer Kausjonisten herved:

(i) at Kausjonisten har mottatt et eksemplar av avtale n, med vedlegg, som regulerer Lånet;

(ii) at Finansavtalelovens § 62 til og med § 74 fravike s og ikke gjelder for denne Garantien;

(iii) [1];

(iv) [2]

9. Denne Garanti er underlagt norsk rett med Oslo t ingrett som avtalt verneting.

Undertegnede stiller seg herved som selvskyldnerkau sjonist for Låntagers forpliktelser overfor Långive r,
innenfor de rammer som fremgår ovenfor.

1 Dersom Garantien skal sikre eldre gjeldsforpliktelser må det gis særskilte opplysninger om dette, inkludert om gjeldsforpliktelsene allerede er
misligholdt eller ikke, jf. Finansavtaleloven § 59 (1 ) (g).
2 Dersom Låntager eller tredjeperson skal stille annen øvrig sikkerhet for Lånet må det gis særskilte opplysni nger om dette, jf. Finansavtaleloven § 59
(1) (d).



Sted og dato

Kausjonistens stempel og underskrift Gjentas med ma skin eller blokkbokstaver



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 30.11.2017 

Sak: 129/17  Arkivsak: 17/3048 

 

SAKSPROTOKOLL - GARANTIST FOR LÅN - FRØYA IDRETTSPARK  

 

Vedtak: 

Frøya kommune stiller seg positiv til Frøya Idrettsparks plan om fullføre løpebanene ved Frøya 

Idrettspark. Frøya kommune stiller som garantist for et lån, inntil kr 2 000 000 kr til å ferdigstille 

løpebanen. 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 30.11.17: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Frøya kommune som eier. 

Rep. Knut Arne Strømøy ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremme: 

På grunn av innkomne tilleggsopplysninger fra søker økes garantibeløpet inntil 2. Mill kroner. 

Enstemmig. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: P11 &13  

Arkivsaksnr.: 18/1613    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HØRING AV PLANPROGRAM - KYSTSONEPLAN FOR NAMDALEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret i Frøya kommune tar høringen til orientering og har ingen merknader til 

planprogram og varsel om planoppstart.  

 

Kommunestyret i Frøya ønsker lykke til videre med arbeidet.  

 

 

Vedlegg: 

Planprogram til høring 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har mottatt varsel om planoppstrart og høring av planprogram for revidering 

av kystsoneplan for Namdalen fra Namdal regionråd. Planen er ett interkommunalt 

plansamarbeid mellom Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, 

Åfjord og Bjugn.  

 

Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har gjennom vedtak i de 

enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av 

Namdal regionråd som engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjennomføre det 

praktiske arbeidet. 

Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta endelig planprogram jf. § 4-1, oppstart 

jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-12 og plan jf. pbl § 11-12. 

 

Målsetninger for arbeidet er:  

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt 

• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter 

• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende 

innen marin utvikling 

• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområdene i regionen 

• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov 

 

Vurdering: 



Namdal regionråd er i oppstarten av et omfattende plansamarbeid. Høringsforslaget til 

planprogram, samt høringsbrev, ligger vedlagt. 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret tar varsel og høring av planprogram til orientering. 

Frøyakommune vil også ønske Namdal regionråd lykke til videre med arbeidet.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Varsel og høring i tråd med PBL.  

 

 

 

 



__________________________________________________________________________________________

NAM DAL REGIONRÅD Søren R. Thornæs veg 10, 7800 Namsos Telefon 913 08 579 Org.nr . 942 875 967

H øringsinstanser

Oversendelsesbrev:

Høring av planprogram - "kystsoneplan for Namdalen"

Namdal regionråd vil på vegne av det interkommunale plansamarbeidet mellom

Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og

Bjugn v ars le om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for "Kystsoneplan

for Namdalen"

Namdal regionråd kunngjør i medhold av plan - og bygningsloven §§ 11 - 12 og 11 - 14 oppstart av

arbeid med kystsoneplan for Namdalen med tilhørende konsekvensutredning. I den forbindelse

legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og sendes på høring jf. Pbl. §§ 4 - 1 og 11 - 13. til

alle aktuelle høringsinstanser.

Et planprogram er et verktøy for tidlig medvirkning . D et skal fortelle om formålet med planarbeidet,

avklare viktige problemstillinger, avklare evt. utredningsbehov og angi hvordan planleggingen skal

gjennomføres. Planprogrammet gir alle interes enter mulighet en til å komme med innspill og

synspunkter tidlig i planprosessen , slik at planarbeidet sikrer god medvirkning.

Offentlig ettersyn av planprogrammet vil bli annonsert i Namdalsavisa, Fosna - Folket og Ytringen .

D et vil bli gjennomført 3 høringsmøter i augu st hvor det vil bli orientert om bakgrunnen for

planarbeidet og planprogrammet . Høringsinstansene er velkommen til å delta.

Innspill til planprogrammet ønskes mottatt via skjema på www.namdalregionrad.no/kystsoneplan fra

og med onsdag 13 .06. Frist for uttalelse: 1.september 2018

Med vennlig hilsen

Jan - Christer Torvik
Prosjektleder

Tlf: 9 59 22 470
Jan - christer.torvik@namdalregionrad.no
www.namdalregionrad.no

Vedlegg: forslag til planprogram

Dato: 8. juni 2018
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(FORSLAG TI L) PLAN PROGRAM
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Leka, Vikna, Nærøy, Høylandet, «Nye Namsos», Flatan ger, Osen,
Roan, Åfjord og Bjugn
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PROSJEKTBESKRIVELSE
Plannavn KYSTSONEPLAN FORNAMDALEN

Arkivsak I D
Plan I D
Formål/Hensikt Å sikre bærekraftig verdiskapning og gi mulighet fo r fortsatt vekst og

utvikling av havbruksnæringa i regionen.
Planavgrensning Planlegge sjøareal fra kystkontur ut til grunnlinja i kommunene Leka,

Vikna, Nærøy, Høylandet, « Nye Namsos», Flatanger, O sen, Roan, Åfjord
og Bjugn

Sammendrag

Framdriftsplan Fastsettelse av planprogram i juni 2 018
Utarbeidelse av planforslag i 2018 og vår 2019
Høring av planforslag i desember 2019
Egengodkjenning av plan i 2020

Organisering Arbeidet er organisert som et interkom munalt plansamarbeid.

Styringsgruppen består av en representant fra hver kommune og har
gjennom vedtak i de enkelte deltakerkommuner fått i oppdrag å
gjennomføre planarbeidet. Arbeidet er ledet av Namd al regionråd som
engasjerer prosjektleder som skal sørge for å gjenn omføre det praktiske
arbeidet.

Kommunestyrene i de enkelte kommunene skal vedta en delig
planprogram jf. § 4-1, oppstart jf. § 11-12, høring av planforslag jf. § 11-
12 og plan jf. pbl § 11-12.
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1 Innledning
I byregionprogrammet i regi Kommunal og moderniseri ngsdepartementet (KM D) er det definert en
del satsingsområder for region Namdal. Ett av disse er «næringsutvikling basert på naturressurser» -
herunder havbruk.

I dialog med kommuner og næring har en derfor komme t frem til at en felles kystsoneplan for
kystområdene i Namdalen er et aktuelt samarbeidsomr åde. Planen skal dermed:

• gjenspeile ønsket arealpolitikk, lokalt, regionalt og nasjonalt
• avdekke og avklare eventuelle interessekonflikter
• sikre marin næringssatsing og være grunnlag for at regionen fortsatt er en av de ledende

innen marin utvikling
• sikre god og forutsigelig forvaltning av sjøområden e i regionen
• være dynamisk og fleksibel i forhold til framtidige behov

På den måten vil man kunne være forberedt på å utny tte havets- og kystsonens næringsmessige
potensial i god sameksistens mellom fiskeri-, havbr uk og annen bruk av sjøarealene.

Som hovedregel bør felles kystsoneplan avdekke og s ikre områder som innehar spesielle kvaliteter og
sårbare arter. For øvrige sjøarealer bør det i stør st mulig grad planlegges med flerbruksformål der
akvakultur kan være en del av formålet når det er m ulig å finne en god sameksistens mellom fiskeri,
havbruk, turisme og annen bruk av sjøarealene. Akva kultur vil også i mange områder være en del av
flerbruksformålet men uten at laks og ørret er till att.

Status for kystsoneplaner i regionen er gjennomgåen de tilfredsstillende, men det er utdaterte planer
i noen kommuner. Det er imidlertid viktig å planleg ge helhetlig og kunnskapsbasert i større områder
da en kommunes vedtak i sjø kan påvirke nabokommune ne. En felles planprosess vil også lette
arbeidsmengden i den enkelte kommune, gi økt kompet anse og samarbeid, og gi mulighet for en mer
ensartet forvaltningspraksis innen planområdet.

En bør merke seg at arealplan i sjø er en overordne t plan med nasjonale og regionale føringer hvor
lokaldemokratiet gjennom kommunestyrene er planmynd ighet og legger føringer for hvilken
utvikling og interesser de ønsker å ivareta i størr e eller mindre grad i egen kommune. Kommunenes
vedtak kan imidlertid ikke være i strid med nasjona le og/eller vesentlige regionale interesser. Det er
også viktig å skille mellom overordnet plan og saks behandling. Når kommune har avsatt areal til
akvakultur, så betyr det at det er tillat å søke om etablering av akvakultur. Deretter skal seks statl ige
fagmyndigheter saksbehandle innholdet i arealet ett er akvakulturloven.

Planprogrammet skal gi bakgrunn, oversikt, formål o g innhold i planen. Hvordan planprosessen er
tenkt gjennomført, utredningsbehov i form av konsek vensutredninger, organisering av arbeidet,
framdrift og opplegg for medvirkning. Forslag til p lanprogram godkjennes av styringsgruppa før det
meldes oppstart og planprogrammet legges ut på høri ng i minimum seks uker. Endelig planprogram
skal, etter innspill, godkjennes av det enkelte kom munestyret i deltakerkommunene.
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1.1 Formål med planarbeidet
Det skal utarbeides en interkommunal plan for sjøar ealene i planområdet for perioden 2020-2032.
Arbeidet skal resultere i felles plankart med beste mmelser, samt planbeskrivelse for arealbruken. Det
skal også gjennomføres konsekvensutredning hvor res ultatene presenteres i et eget dokument.

Et av prosjektets viktigste effektmål er å tilrette legge og øke mulighetene for etablering og vekst
innen havbruksnæringa ved at arealplanen sikrer til gang til tilstrekkelig bærekraftig areal der næring a
kan søke om etablering. Planen skal utarbeides ette r § 11 i pbl og organiseres etter § 9. Det er vikti g å
påpeke at planarbeidet ikke skal lede til en «over- kommunal plan», men en sammenstilling av flere
formelt selvstendige og juridisk bindende kommunale planer. Det siste fordrer følgelig at hver enkelt
kommune godkjenner sin del av arealet, og at den de len blir det juridisk gjeldende for havområdet i
den enkelte kommune. jf. § 9-3

1.2 Premisser for planarbeidet
For gjennomføring av planlegging av sjøområdene med planprosess og innhold i planene gjelder
reglene jf. kap. 11 i Plan og bygningsloven (pbl). § 11-7 nr. 6 « Bruk og vern av sjø og vassdrag, med
tilhørende strandsone» skal brukes for å planlegge sjøareal. Arealformåle t kan deles inn i
underformålene ferdsel, farleder, fiske, akvakultur , naturområder og friluftsområder hver for seg
eller i kombinasjon med egne bestemmelser og eller retningslinjer (se fig.). I 2017 kom noen nye
underformål.

§ 11-11 nr. 3 viser til at det kan gis bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for
vannoverflaten, vannsøylen og bunnen. Det er gitt h jemler § 11-11 for bestemmelser til
arealformålet. Det kan etter § 11-8 fastsettes hens ynsoner for ulike formål (aktsomhet, båndlegging,
bevaring naturmiljø, hensynsone friluftsliv, bevari ng kulturmiljø med mer) og det kan etableres egne
bestemmelsesområder.

Planarbeidet er organisert etter kap. 9 i pbl som o mhandler interkommunalt plansamarbeid.
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall rep resentanter fra hver kommune, og styret
fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiser er planarbeidet slik de finner det hensiktsmessig j f. §
9-2 i pbl. Hver kommune har ansvar for at saksbehan dlingsreglene følges innenfor sitt område.
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal pl anlegging av 24.juli 2011 legger føringer for
arealplanlegging i sjø:
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1e f342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forvent
ninger_bm_ny.pdf

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig a real til fiskeri- og havbruksnæringen i
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhe nsyn og andre samfunnsinteresser.
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv

Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale
planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas
hensyn til

Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaen dringer og risiko og sårbarhet i sin
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandlin g. Kommunene sikrer at det utarbeides
risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å
forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhet sforhold. Det tas særlig hensyn til
naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendri nger

Regjeringens strategi for en konkurransekraftig hav bruksnæring (2007) og Gullestadutvalget fra 4.
februar 2011 «Effektiv og bærekraftig arealbruk i h avbruksnæringa – areal til begjær» forventer at
kommunene tilrettelegger for næringsutvikling i sjø arealene.
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1.3 Planavgrensing
Kystsoneplan for Namdalen omfatter sjøarealene inne nfor kommunegrensene til Leka, Vikna, Nærøy,
Høylandet, «Nye Namsos» (Fosnes, Namsos og Namdalse id), Flatanger, Osen, Roan, Åfjord og (deler
av) Bjugn.
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Det vil si at planområdet er avgrenset mot land i k ystkonturen basert på kote null av 1954 i
kartverket (middelvannstand), og i sjø til nevnte k ommunegrenser. Detaljregulerte områder i
tilknytning til planområdet vil ikke inngå i planen (f.eks småbåthavner).

1.4 Lovgrunnlaget med de viktigste lovene for arealplan legging i sjø

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. ju ni 2008
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000
Lov om vern mot forurensing og om avfall av 13. mar s 1981
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangf oldloven) 19. juni 2009
Lov om friluftslivet av 1. oktober 2015
Lov om kulturminner av 10. juni 2005
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova). 21.09.2012
Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008
Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012
Lov om havner og farvann 17.04.2009

I tillegg gjelder gjeldende arealplaner i sjø for d eltakerkommunene og de til enhver tid gjeldende St.
meld. med sentrale føringer, rikspolitiske retnings linjer og statlige planretningslinjer.

1.5 Regionale retningslinjer og gjeldende kommunale pla ner
Fylkesplaner og regionale planer legger regionale f øringer for planarbeidet.

«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020» l egger føringer for at «det grønne skiftet og grønn
næringsutvikling» skal fremmes av det offentlige i regionen – herund er havbruk.

En erstatning for denne strategien foreligger i des ember 2018 og er en felles plan for nye Trøndelag
fylke – «Trøndelagsplanen 2018-30»

«Marin strategi Trøndelag 2015-2018» ligger til gru nn for fokuset Namdalen har med tanke på økt
tilrettelegging for marine næringer
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«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndela g» som også legger føringer for å vurdere
planbehovet for sjøarealene påpeker behovet for å s timulere til best mulig praksis for produksjon av
laks i Trøndelag, slik at regionen kan ta del i vek stregimet som er etablert nasjonalt.

Siden flere av deltakerkommunene har relativt nye k ommuneplaner skal man ikke sette til side disse,
men ta utgangspunkt i planområdets nåværende planst atus. Nåværende planstatus skal følgelig
kunne være førende i planprosessen, men ikke være t il hinder for å oppnå hovedformålet om en
helhetlig plan.

2 Planprosess

2.1 Organisering
Planarbeidet ledes av en styringsgruppe bestående a v en representant fra hver kommune.
Styringsgruppen skal bli forelagt og behandle overo rdnede premisser og spørsmål i planprosessen.
Fylkeskommunen stiller med en observatør i rådgiven de rolle.

Namdal regionråd er ansvarlig for å engasjere prosj ektleder som har overordnet ansvar for å
gjennomføre planprosessen og det operative kartarbe idet. Det er videre ønskelig å opprette en
arbeidsgruppe – areal, hvor det utnevnes en arealpl anlegger i hver kommune som er ansvarlig for
medvirkning i sin kommune og utgjør en ressurs i ar beidsgruppen. Under gjennomføring av
planarbeidet vil det bli opprettet referansegrupper etter behov.
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2.2 Hovedfaser
Planprosessen vil i hovedsak følge anbefalt planpro sess for kommuneplanens arealdel (se illustrasjon
nedenfor).

Arbeidet vil følgelig i hovedsak inneholde arbeid m ed planprogram hvor bestemmelsene for
planprogram er gitt gjennom pbl § 4-1. Planbeskrive lse og konsekvensutredning gitt gjennom pbl § 4-
2, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyse g itt gjennom pbl § 4-3 hvor dette for denne planen
vil bli utført som en del av konsekvensutredningen. Avslutningsvis skal plankartet fremstilles etter
gjeldende standarder i henhold til kart og planfors kriften med tilhørende planbestemmelser,
beskrivelse og konsekvensutredning.
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2.3 Fremdrift

Oppgaver 2018 2019

Møte med kommunene
Utarbeide forslag til
planprogram/presentasjoner
og diskusjoner og med
regionale myndigheter

Møte med planforum 02.05.
Møte med myndigheter

Planoppstart og planprogram
på offentlig ettersyn i min. 6
uker

Bearbeide høringsmerknader
og fastsette planprogram

Innspill til tiltak og møter med
ulike aktører i sjø

Åpne møter i kommunene,
referansegrupper og
medbestemmelse

-Sammenstille eksisterende
og ny kunnskap/temakart

-Kartlegging og utredninger

-Analysere interesse-
konflikter, utrede og
prioritere

-Bestemmelser og
retningslinjer

-Planbeskrivelse med
KU/ROS

-Utarbeiding av planforslag

-Plankart
Høring og offentlig ettersyn
av planforslag

Bearbeide høringsmerknader
Politisk prosess:
-Vedtak i de enkelte
kommunestyrer og
kunngjøring av planen

2020
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2.4 Medvirkning
Medvirkning omtales i pbl § 5-1, første avsnitt. Ar ealplaner i sjø forholder seg primært ikke til
grunneiere, men til brukergrupper og sektormyndighe ter. Det vil være fokus på disse i
medvirkningsprosessene.

Det er ønskelig med en god medvirkningsprosess gjen nom åpenhet og tilgjengelighet i forhold til å
sikre mulighetene for en reell og aktiv medvirkning fra alle interessegrupper. Den enkelte kommune
(kontaktperson) er ansvarlig for organisering av me dvirkning lokalt og arbeidsgruppen vil stå for
gjennomføring.

Det legges opp til en medvirkningsstrategi for næri ngsliv og brukergrupper, organisasjoner og
enkeltpersoner i forhold til gul kolonne til venstr e i figuren under:

Kilde: Kommunal- og miljøverndepartementet

Bestemmelser for samråd i planleggingen er gitt i p bl § 3-2:” Alle offentlige organer har rett og plik t
til å delta i planleggingen når den berører deres s aksfelt eller deres planer og vedtak og skal gi
planmyndighetene informasjon om hva som kan ha bety dning for planleggingen”. Samråd med statlig
fagmyndighet og fylkeskommunen er vist i grønn kolo nne til høyre.

Politikerne i deltakerkommunene skal holdes oriente rt om det pågående planarbeidet gjennom
presentasjoner for politiske utvalg og/eller kommun estyrer.

2.5 Konsekvensutredning (KU)

Konsekvensutredningens innhold skal tilpasses den a ktuelle planen, og være relevant for de
beslutninger som skal tas. KU skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. KU skal bar e
omfatte de delene av planen som fastsetter rammer f or framtidig utbygging og som samtidig
innebærer endringer av den gjeldende planen. KU ska l også redegjøre for virkningen på miljø og
samfunn. Det betyr at planen skal ha en overordnet konsekvensutredning av endringer for hele
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planområdet, og det skal gjøres konsekvensutredning er av eventuelle enkelttiltak. (I praksis betyr det
at innspill til akvakultur skal konsekvensutredes i dette planarbeidet).

Når det gjelder den overordnede konsekvensanalysen vil denne bli gjennomført i tråd med formålet
for planarbeidet, og følgelig med et detaljeringsni vå som står i forhold til at planarbeidet skal lede til
en overordnet plan.

Når det gjelder konsekvensutredning av innspill til akvakultur er kravene mer formelle.
Bestemmelsene for konsekvensutredninger og bestemme lser for samfunnssikkerhet, risiko- og
sårbarhetsanalyse er gitt i Pbl § 4-2 og 4-3. Veile der for konsekvensutredning fra
Miljøverndepartementet (2012) vil bli lagt til grun n for arbeidet.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvens utredning-av-arealdelen/id699310/ med
forskrifter og veiledere for metodikk:

veileder_forskrift_konsekvensutredning_vedlegg_iii_ 08072015.pdf
veileder_konsekvensutredning_metodikk_08072015.pdf

For å dekke utredningskravet legges det opp til at det ved hvert nytt formål skal medfølge en
beskrivelse av de forhold som er kartlagt for stede t, eventuelle behovsvurderinger, samt en
vurdering av tiltaket med tanke på virkninger for m iljø, natur, samfunn osv. Det skal benyttes en
felles mal for beskrivelse og vurderinger. Verdi- o g konsekvensutredningen, skal synliggjøres etter et
system som viser verdi og konsekvens. I tillegg ska l det gjøres en skriftlig vurdering der det er
naturlig. Utgangspunktet er at denne framstillingen sammen med tekstdelen skal tilfredsstille
kravene i forskrift om KU.

Konsekvensutredning skal identifisere og beskrive d e faktorer som kan bli påvirket og vurdere
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det ska l utarbeides et ikke-teknisk sammendrag av KU.

Effekter av nye formål skal konsekvensutredes og av klare forholdet mellom:

Natur og miljø:
naturmangfold jf. naturmangfoldloven med vekt på ål egras, tareskog, koraller og vill
anadrom fisk
nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
kulturminner og kulturmiljø
friluftsliv inkl. reiseliv
vannkvalitet og forurensing jf. vannforskriften
strømforhold og spredning av parasitter og smitte

Samfunnsforhold:
fiskeri
akvakultur
marin forsøpling
farleder og ferdsel
fritidsbebyggelse
transportbehov
sysselsetting, befolkningsutvikling og kommuneøkono mi
matvareproduksjon og matvaretrygghet
beredskap og ulykkesrisiko virkinger som følge av k limaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning, stormflo, flom og skred
Reindrift
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Beskrivelsen skal omfatte positive, negative, direk te, indirekte, midlertidige, antatt varige, kortsik tige
og langsiktige virkninger. KU skal inneholde en bes krivelse av metodene som er brukt, viktige
usikkerhetsfaktorer og en liste med opplysninger om kilder som benyttes.

For større tiltak må kommunen kunne be om nødvendig dokumentasjon, slik at kommunen kan
vurdere og beskrive virkningene av forslaget/innspi llet. Det forutsettes at forslagstiller bekoster
framskaffelsen av den dokumentasjon kommunen ber om . For å sikre tilstrekkelig informasjon ved
innspill blir det utarbeidet egen mal som gjøres ti lgjengelig via web.

3 Fokusområder

Planområdet omfatter en rekke ulike brukere og inte resser som det skal tas hensyn til i planarbeidet.
Alle interesser skal kartlegges for å gi et godt gr unnlag for konsekvensutredninger og vurderinger. De
ulike interessene søkes fremstilt i temakart ved br uk av et geografisk informasjonssystem (GIS). Det
skal søkes å oppnå så god kvalitet som mulig på dat agrunnlaget som skal ligge til grunn for
utarbeidelsen av plankartet.

Den mest sentrale utfordringen i planarbeidet vil v ære å tilrettelegge for en bærekraftig utvikling
innen fiskeri og havbruk, samferdsel og annet sjøba sert næringsliv, samtidig som det skal tas hensyn
til naturmangfold, friluftsliv og kulturminner.

3.1 Følgende tema skal utredes

Natur o g miljøressurser
Biologisk mangfold

Dybdeforhold

• Verneområder jf. naturbasen
• Registreringer av naturverdi/biologisk mangfold som viser sårbare arter og

naturtyper fra naturbasen og artsdatabanken

• Olex?

Kulturminner
• Kulturminner under vann (marin arkeologi). Viser ti l kulturminneloven.

Nye tiltak vil blir vurdert i saksbehandling av søk naden.

• Sjønære kulturlandskap
Samfunn
Samferdsel

Infrastruktur

Forurensning

Friluftsliv

• Farleder og ferdsel framstilles fortrinnsvis som ar eal
• Havneområder og viktige ankringsplasser avklares me d Kystverket.
• Småbåthavner har reguleringsplaner som «hvites ut»
• Havneområder i sjø framstilles som Bruk og vern omr åder (6001)

• Undervannskabler. Strømkabler skal ikke framstilles i plankartet av
beredskapshensyn. Disse er grovt framstilt i sjøkar t og ved evt. nye tiltak
vil eventuell konflikt avklares i saksbehandling av søknader.

• Kommunale avløp fra kommunene, kartlegge eventuelle marine utslipp

• Viktige friluftslivsområder i strandsonen og i sjø. Registrere de mest brukte
og mest ønskede friluftsområder i den enkelte kommu ne

Fiskeri og havbruk • Dokumenterte gyte- og fiskefelt - Fiskeridirektorat et har prioritert
gytefelt, fiskefelt og låssettingsplasser som skal framstilles i planen.
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• Lokalisering av godkjente akvakulturanlegg inkl. fo rtøyninger, med
mulighet for justeringer, fra Fiskeridirektoratet

• Vurdere avstand og strømforhold med utgangspunkt i tilgjengelig
kunnskap i forhold til smitte mellom anlegg og ved evt. etablering nye A-
områder.

Reiseliv • Namdalen har et godt potensial og mulighet for utvi kling av reiseliv basert
på regionenes landskap og rike natur- og kulturverd ier. Arealplanens
virkning i forhold til reiselivsutvikling skal vurd eres.

Samfunnssikkerhet og
beredskap

• Eksisterende og tilgjengelige data om områder utsat t for skred/flom,
havnivåstigning mm synliggjøres gjennom ROS analyse r

• Klimaeffekter av planen

3.2 Arealanalyse
Det skal gjennomføres en arealanalyse før utarbeide lse av endelig planforslag hvor resultatet av
arealanalysen skal ligge til grunn for fastsettelse av de fremtidige formålsflatene. Arealanalysen vil
basere seg på relevante og tilgjengelige temadata m ed utgangspunkt i ovenstående skjema og
eventuelle nyregistreringer. Analysen vil basere se g på å sammenholde ulike registrerte temadata
(overlay-analyse) for å avdekke om det er arealmess ige konflikter, og i så fall hvilke tema som står i
konflikt. Ved overlappende interesser vil det bli g jennomført en avveining av hvilke interesser som
skal få fortrinn med mindre man ønsker å benytte se g av «kombinerte formål i sjø og vassdrag»

4 Behov for nye utredninger?

4.1 Biologisk mangfold
Naturmangfoldloven tar utgangspunkt i at all natur skal forvaltes basert på dagens kunnskap. En
økosystembasert og helhetlig forvaltning av sjøarea lene krever at det hentes inn tilgjengelig
kunnskap og pågående forskning, som for eksempel ma rine grunnkart, grønn laser, marine
naturtyper, marin naturtypekartlegging. Det er svær t begrensede data på dybde og marint biologisk
mangfold i planområdet.

Planområdet omfatter følgende tema innen naturmangf old som det skal tas hensyn til i
arealdisponeringen:

Verneområder
Utvalgte kulturlandskap
Utvalgte naturtyper
Marine naturtyper
Rødlistearter

For verneområdene har vi gode data. I tillegg er de t nasjonale laksefjorder (NLF) innenfor
planområdet. I enkelte områder kan det være aktuelt å oppdatere eller supplere med lokal biologisk
kunnskap.

Behov for utredninger:

Hvilken påvirkning har fremtidig foreslåtte tiltak eller bruk på landskap, økosystemer,
naturtyper og arter?
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Hva vil den samlede effekten av de konkrete arealfo rslagene i planen være?
Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra spre dning av sykdom som følge av
oppdrettsaktivitet i planområdet

Manglende utredninger kan medføre forringelse av na turmangfoldet i planområdet.

4.2 Fiskeri og tarehøsting
Planområdet omfatter viktige gyteområder og viktige fiskefelt. I tillegg foregår det noe fritids- og
turistfiske i planområdet. Fiskeridirektoratet har data om gytefelt og viktigste fiskefelter, samt kas te-
og låssettingsplasser. Disse er verdisatt og regist reringsarbeidet ble ferdig i 2018 og oppleves følge lig
å være av god kvalitet. Data oppdateres kontinuerli g og er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets
kartinnsyn – Yggdrasil.

I forhold til høsting av tare er utgangspunktet at plan- og bygningsloven og havressursloven gjelder
side om side. Der det ikke er utarbeidet en egen fo rskrift om høsting av tare, kan kommunen
synliggjøre i planen hvilke områder som bør unntas fra taretråling av hensyn til andre interesser. I
områder der det er utarbeidet en egen forskrift, er det bestemmelsene i forskriften som gjelder.
Kommunen er en viktig aktør i forbindelse med utarb eidelse og revisjon av de fylkesvise forskriftene
om tarehøsting. Dagens forskrifter om tarehøsting i Trøndelag gjelder til og med september 2019 og
skal revideres før dette. Det forutsettes at de akt uelle kommunene deltar aktivt i dette arbeidet.
Hensynet til natur, fiske og andre forhold skal vur deres i revisjonsprosessen.

Behov for utredninger:

Vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre inter esser i områder med interessekonflikt.

Konsekvensene av manglende utredning kan være tap a v viktige ressursområder innen
fiskeri.

4.3 Havbruk
I planområdet er det en rekke oppdrettslokaliteter. Oversikt over lokaliteter og konsesjonsnivå blir
hentet inn fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakul tur, men basert på erfaringer fra et par etablerte
oppdrett er det behov for å registrere romsligere f ortøyningsareal og lage bestemmelser for disse.
Det er tillatt å søke om etablering av akvakultur i landskapsvernområder. Da er fylkesmannen
forvaltningsmyndighet og ikke kommunene.

Behov for utredninger:

Med grunnlag i foreliggende kunnskap skal det kartl egges potensielt egnede areal til
bærekraftig akvakultur
Avklare hvorvidt det skal legges begrensninger på h vilke arter som kan produseres i de
enkelte areal
Avklare næringas behov for areal, både eksisterende og nye areal, og vurdere dette mot
andre interesser
Innhente og samordne kunnskap om hvilken effekt akv akultur har på naturmangfold og
smitte
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Konsekvensene av manglende utredninger kan føre til en mindre bærekraftig havbruksnæring om
ikke de mest egna arealene er tilgjengelig for å sø ke om etablering. Videre kan konsekvensene av å
tillate etablering av havbruksnæring forringe natur mangfoldet, friluftslivet og gi en større negativ
miljøbelastning enn nødvendig.

4.4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er registrert områder for helhetlig kulturlands kap innen planområdet som kan bli påvirket av
aktivitet i sjø. Miljødirektoratet har kartlagt tem adata i området. Det antas også å være flere
marinarkeologiske funn i området som skipsvrak og f ly fra 2. verdenskrig. Disse skal ikke framstilles i
plankartet men bør være kjent og kunne tas hensyn t il i saksbehandlinga da Kulturminneloven ligger
til grunn.

Behov for utredninger:

Utrede kulturmiljø som kan bli påvirket av foreslåt te arealformål i sjø ut fra dagens kunnskap
Avklare med forvaltningsmyndigheten hva som skal he nsyntas og hvilke føringer som er
aktuelle

Konsekvensen av manglende avklaringer angående kult urminner og kulturmiljø i sjø kan bli at
områder avsatt til andre formål kan komme i konflik t med viktige kulturminner og -miljø.

4.5 Forurensing
Det eksisterer data fra Miljødirektoratet (tidliger e Klif), men er antatt å måtte suppleres. Områder
med forurensede sedimenter i tilknytning til indust ri og i tilknytning til kommunale avløp må
kartlegges. Det må også kartlegges om det er planer for etablering av nye områder for deponering i
planområdet da dette kan ha påvirkning på vannmiljø et.

Behov for utredninger:

Kartlegge områder som begrenser aktivitet (matprodu ksjon, fiske med mer) pga. forurensing
Kartlegge eventuelle områder med betydelig negativ marin forsøpling

Konsekvensen av manglende utredning kan føre til at forurensede områder blir tatt i bruk uten
tilstrekkelig kunnskap om negative konsekvenser spe sielt med tanke på akvakultur.

4.6 Samferdsel og infrastruktur

Sjøen er i hovedsak et allment åpent ferdselsområde . Installasjoner eller andre tiltak som kan hindre
allmennhetens ferdsel er imidlertid ikke tillatt. K ystverket har hovedansvaret for farledene og
fredselsstrukturen. Data som angår sjøtransport er tilgjengelig i Kystverkets kartinnsynsløsning -
Kystinfo. Når det gjelder ankringsområder med mer h ar kystverket kartfestet prioriterte
ankringsområder. I tillegg er det ankringssteder so m er viktig for den allmenne ferdselen.

Behov for utredninger:

Vurdere ferdselsareal mot annen arealbruk
Avklare med Kystverket hvilke ankringsområder som s kal ivaretas i planområdet
Hvilke hensyn bør tas med tanke på nåværende havne- og kaianlegg
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Manglende utredning og avklaring med Kystverket kan føre til at områder avsatt til akvakultur kan
komme i konflikt med Kystverkets interesser ved sen ere behandling av søkte lokaliteter.

4.7 Friluftsliv og reiseliv

Tilgang til friluftsområder av god kvalitet er vikt ig for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling .
Innen planområdet er det mange flotte naturområder som benyttes til friluftsliv lokalt og til reiseliv
nasjonalt og internasjonalt.
Det er små og større aktører som driver sjørelatert turisme i planområdet, og som baserer aktiviteten
på turistfiske og opplevelser knyttet til sjøområde ne. Planarbeidet skal sikre friluftsområder, inklus ive
badestrender, for dagens og framtidige brukere. Sta tlig sikra friluftsområder ved sjø er kartfestet og
tilgjengelig fra Miljødirektoratets naturbase. I no en kommuner er det gjennomført lokal kartlegging
av badeplasser som tas inn i planarbeidet. Berørte myndigheter og interesseorganisasjoner
oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som er viktige når det gjelder friluftsområde i sjø.

Det vil ikke bli gjennomført egne analyser av befol kningens helse, barn og unges oppvekstvilkår eller
universell utforming i planarbeidet da det synes li te relevant.

Behov for utredninger:

For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbr uken er det behov for en registrering av de
viktigste og mest brukte sjønære friluftsområder i hele planområdet
Kartlegge viktige områder for fritidsfiske og turis tfiske og annen turisme (f,eks populære
kajakkområder) som skal ivaretas i arealplanen

Manglende utredning kan tenkes å ha negativ innvirk ning på helse og bolyst og gi negative
økonomiske konsekvenser for reiselivsnæringen om de res primærområder påvirkes.

5 Risiko og sårbarhet

5.1 Skred og flom

Kartlegge områder i sjø som er eller potensielt kan være utsatt for skred og flom. NGU og NVE har
tilgjengelige data over skredutsatte områder på lan d, og vil oppfordres til dialog omkring hvilke
føringer det bør gi for ulike arealdisponeringer

5.2 Havnivåstigning
Havnivået i området er estimert til å stige med 53- 60 cm i perioden 2000-2100. I samme periode vil
landhevinga være mellom 21 og 29 cm.

5.3 Fiskehelse og smitte
Det kan ikke gis bestemmelser som går på drifts- og næringsrettede forhold som
produksjonskapasitet, fiskevelferd, rømming og krav med hensyn til lakselus der sektormyndighetene
har tilsynsansvar.

Behov for utredninger:

Vurdere hensynsoner i sjø hvor det er potensiell fa re for skred og flom.
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6 Kildehenvisning

«Regional planstrategi for Trøndelag 2016 – 2020»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-o g-areal/regional-planlegging/regional-
planstrategi/ )

«Trøndelagsplanen 2018-30»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-o g-areal/regional-planlegging/trondelagsplanen-
2018-30/

«Marin strategi Trøndelag 2015-2018»
http://www.ntfk.no/Politikk/planer/Documents/Marin% 20Strategi%202015-2018.pdf

«Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndela g»
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring -og-innovasjon/planer-og-strategier/strategi-
for-innovasjon-og-verdiskaping-i-trondelag/

7 Vedlegg
Kart over planområdet
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HØRING - TRØNDELAGSPLANEN 2018-2030  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre tar høringsutkast til Trøndelagsplanen til etterretning. I tillegg ønsker 

kommunestyret å komme med følgende innspill:  

1. Frøya kommune er ett nasjonalt tyngdepunkt for havbruk og det arbeides bredt med å 

styrke denne rollen fra mange aktører i kommunen. En betydelig del av eksportverdien 

i Trøndelag kommer fra Frøya. Vi opplever et aktivt næringsliv som ligger i fremkant 

og i nært samarbeid med utdannings- og FoU-institusjoner. Dette har bidratt til 

SalMar sin satsning på Ocean Farming (utviklingskonsesjoner) og etableringen av 

BLÅTT kompetansesenter.  

Samarbeidet mellom næringsliv, Guri Kunna videregående skole og NTNU, gjennom 

Brohode Frøya, har utviklet seg gjennom mange år. Guri Kunna videregående skole 

har en tydelig satsning på blå sektor.  

Det tette samarbeidet mellom FoU-institusjoner og næringsliv utvikles ytterligere, med 

etablering av et Katapult-senter knyttet til BLÅTT kompetansesenter. Sintef er tungt 

inn i prosjektet, også med satsningen på Ocean Space Senter. Målsettingen er å bli en 

sterk innovasjonsaktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Frøya kommunestyre mener dette bør gå tydeligere frem i Trøndelagsplanen.  

2. I tillegg til satsningen på havbruk, bør havet som ressurs tydeligere fremgå i planen. 

Dette blant annet med bakgrunn i fremveksten av nye næringer innen LUR-arter (lite 

utnyttede ressurser), og tang og tare.  

3. I forhold til kollektivtransport bør også distrikene få tilnærmet samme kollektivtilbud 

som urbane strøk, i tråd med strategien om livskraftige distrikter. Her bør det også 

fokuseres mer på alternative løsninger som bestillertransport for å gjøre dette 

økonomisk bærekraftig, som foreslått i høringsforslag til drosjepolitikk for Trøndelag.  

 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev 

Høringsutkast Trøndelagsplanen 2018-2030  

 

 

Saksopplysninger:   



Frøya kommune mottok 14.03.2018 utkast til Trøndelagsplanen 2018-2030 – Vi knytter fylket 

sammen, til høring. Høringsfristen er satt til 31.08.2018.  

 

Fra høringsutkastet: 

Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for 

utviklingen på sentrale samfunnsområder. (…)  

Trøndelagsplanen er blitt til gjennom brede prosesser med mange aktører, både 

kommunene, organisasjoner, næringsaktører, forsknings- og 

utdanningsinstituasjoner, ungdommens fylkesting og andre.  

 

Det er valgt 3 innsatsområder i planen: 

 Bolyst og livskvalitet 

 Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner 

 Kompetanse, verdiskaping og naturressurser 

 

På bakgrunn av disse innsatsområdene er det formulert 9 prioriterte retningsmål.  

 

Gjennomgående tema som er sentrale er:  

 Livskraftige distrikter 

 Folkehelse 

 Klima 

 Samisk kultur og næringsutvikling 

 Universell utforming 

 Integrering/inkludering 

 Internasjonalisering 

 Digitalisering 

 

Økonomisk, økologisk, sosial og kulturell bærekraft skal legges til grunn.  

For ytterligere opplysninger, se høringsutkast.  

 

Vurdering: 

Frøya kommunestyre inviterte assisterende fylkesrådmann Ole Tronstad til å holde 

presentasjon om Trøndelagsplanen i kommunestyremøtet 21.06.2018. På bakgrunn av innspill 

og spørsmål stilt etter presentasjonen har rådmannen utformet forslag til høringsuttalelse.  

 

Forhold til overordna planverk: 

Trøndelagsplanen blir fylkets overordnede strategidokument som legges til grunn for videre 

planlegging.  

 

 

 

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Fylkesrådmannen 
 

 

Til høringsinstansene 

 

 

 

   

  

  

Vår dato: 08.03.2018 Vår referanse: 201803415-9 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Karen Havdal 

 

 

    

Hva mener dere om Trøndelagsplanen? 

1. januar 2018 ble vi Trøndelag fylkeskommune. Trøndelagsplanen 2018 – 2030 er en 

overordnet plan som skal gi strategisk retning for utvikling i hele fylket, og bidra til å 

knytte fylket sammen.  

 

Trøndelagsplanen skal være et godt styringsverktøy for hele Trøndelag. Vi har lagt vekt 

på å lage et plandokument som gir retning, samtidig som det skal være kortfatta og lett 

å lese.  

 

For fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler er det viktig at flest mulig har 

kjennskap til dette strategiske verktøyet. Eierskap til Trøndelagsplanen og de omforente 

samfunnsmålene er en forutsetning for videre mobilisering, koordinering og samordning 

av innsats og virkemiddelbruk i Trøndelag. Derfor sender vi høringsutkastet til en lang 

rekke høringsinstanser for å få innspill og tilbakemeldinger, og håper at kommunene 

behandler Trøndelagsplanen i kommunestyrene.  

 

Oppfølging av retningsmål og delmål i Trøndelagsplanen skal skje gjennom temaplaner, 

strategier og handlingsprogram.  Om vi når målene i planen avhenger av deltakelse og 

innsats fra flere enn fylkeskommunen. En lang rekke prioriteringer og tiltak i kommuner, 

regional stat, næringsliv, frivillighet osv. vil bli sentrale for å nå de omforente 

samfunnsmålene. Gi oss gjerne tilbakemelding på om det er områder eller tema dere 

anser spesielt aktuelle for dere, og hvor dere ønsker å delta i videre arbeid. 

 

Om dere ønsker kontakt eller dialog i løpet av høringsperioden reiser vi gjerne ut. 

Ta kontakt med: Fylkesdirektør for Plan og næring Trude Marian Nøst eller 

Seksjonsleder for Plan Vigdis Espnes Landheim. 

 

PDF-versjon av planutkastet er vedlagt. Planen finnes også på fylkeskommunens 

hjemmeside www.trondelagfylke.no. Layout og illustrasjoner i dokumentet er foreløpige. 

Endelig versjon av Trøndelagsplanen skal vedtas av fylkestinget i desember 2018.  

 

 



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Fylkesrådmannen 

Dokumentnr.: 201803415-9 side 2 av 2 

 

 

Høringsfristen er 31. august 2018, og høringssvar sendes til 

postmottak@trondelagfylke.no 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Odd Inge Mjøen                                                         Trude Marian Nøst             

Fylkesrådmann                                                          Fylkesdirektør for Plan og næring 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
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HØRINGS-

UTKAST

F O R O R D

Trøndelagsplanen skal vise hvilke retning vi vil at Trøndelag skal utvikle seg – hvor Trøndelag

skal være i 2030.

Trøndelagsplanen skal mobilisere til samarbeid og felles satsing for å få den utviklinga vi ønsker

i regionen.

Gjennom prosessen har mange bidragsytere deltatt i drøftinger om framtida og om muligheter

i Trøndelag. Det ligger derfor en forventning H OS alle og TIL alle om å ta del i realiseringen av

ambisiøse mål. Trøndelags visjon – Vi skaper historie – har lagt lista høyt. Arbeid og innsats

skal gi resultater som blir stående og som gjør en forskjell.

Oppfølging av mål og delmål i Trøndelagsplanen vil skje gjennom arbeidet med mer detaljerte

temaplaner og -strategier, eller konkretiseres direkte gjennom egne tematiske handlingsprogram.

Trøndelag fylkesting sender nå et planutkast på bred høring.

Høringsperioden går fram til 31. august, og skal gi god tid til dialog og drøfting underveis.

Tore O. Sandvik

fylkesordfører

Odd Inge Mjøen

fylkesrådmann
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Innledning
Trøndelagsplanen er fylkets overordnede plan, som gir mål og strategisk retning for utviklingen på 
sentrale samfunnsområder.  Trøndelag har i mange år hatt felles overordnet samfunnsplanlegging. 
«Felles fylkesplan»/Trøndelagsplanen 2005-08 og 2009-12 samlet flere aktører i regionen til felles 
satsing. Nå som Trøndelag er ett fylke er grunnlaget lagt for enda mer kraftfull og samlet innsats. 

Trøndelagsplanen 2018 - 2030 er blitt til gjennom brede prosesser med mange aktører, både 
kommunene, organisasjoner, næringsaktører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, ungdom-
mens fylkesting og andre. Arbeid med tematiske strategier innenfor samferdsel, næringsutvik-
ling, kompetanse og kultur har også bidratt i utformingen.

Trøndelagsplanen uttrykker i hvilken retning vi vil at Trøndelag skal utvikles, og hvor vi vil at 
Trøndelag skal være i 2030. Visjonen for Trøndelag, Vi skaper historie, sier at ambisjonene er 
store. Det vi skaper og utvikler i tida framover skal bli stående og gi varige, positive spor.

TRØNDELAGS PLANSTRUKTUR
Trøndelagsplanen er det overordnede leddet i en sammenhengende planstruktur. På flere områder 
er det utviklet - eller er under utvikling - egne temaplaner, strategier og handlingsprogram. Disse 
går mer detaljert inn på hvordan det skal jobbes eller hvilke tiltak som skal iverksettes for å rea-
lisere målene. Plansystemet er skissert bakerst i dokumentet.

LESEVEILEDNING
De valgte innsatsområdene Bolyst og livskvalitet; Kompetanse, verdiskaping og naturressurser; 
Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner synliggjøres gjennom i alt ni prioriterte retningsmål 
for utviklingen som skal være balansert for hele Trøndelag. 

Til hvert mål er det gitt nærmere formuleringer som sier hvordan målet skal forstås - Det betyr 
at - sammen med en utdypende tekst og hvilke gjennomgående tema som er mest sentrale.

Kompetanse,
verdiskaping og
naturressurser

Bolyst og 
livskvalitet

Regionale 
tyngdepunkt og

kommunikasjoner
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Økonomisk
bærekraft

Sosial og kulturell
bærekraft

Økologisk
bærekraft
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I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag

Det betyr at

• samfunnet legger til rette for god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø.

• flere er i jobb, flere fullfører videregående opplæring og flere tar høyere utdanning.

• nærmiljøet og møteplasser er tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.

• frivillighetssektoren er aktiv og inkluderende.

• offentlige tjenester er innovative, har bred dekning og høy kvalitet.

Et samfunn hvor det er godt å bo og leve er et samfunn hvor innbyggerne kan bruke sine ressurser, hvor 
felleskapet er inkluderende og hvor samfunnet sikrer innbyggerne trygghet. Folkehelsestatistikk viser at 
jobb og utdanning er nøkkelfaktorer for den enkeltes livskvalitet. Et viktig innsatsområde vil derfor være å 
bidra til at så mange som mulig kan ta del i arbeidslivet. At mange er i arbeid og slik bidrar i samfunnet, er 
positivt både for inkludering og integrering.

Fellesskap og sosialt samvær er viktig for den enkeltes livskvalitet. Et nærmiljø som inviterer til utfoldelse 
fysisk, sosialt og uavhengig av alder og funksjonsevne, legger gode rammer for innbyggernes hverdagsliv. 
Åpenhet og bevissthet om tro og livssyn skal bidra til et inkluderende samfunn.

Frivilligheten står for svært viktige deler av samfunnslivet i Trøndelag. Engasjement og skapertrang resulterer 
i små og store arrangement og legger grunnlag for aktivitet og bred involvering. Gjennom egenaktivitet og 
deltakelse er frivilligheten en viktig arena for integrering og inkludering i sosiale felleskap. 

Velferdsstaten og det kommunale tjenestetilbudet er fundamentet for den norske samfunnsmodellen. I takt 
med teknologisk utvikling og store samfunnsendringer er det viktig å sikre fortsatt gode offentlige tjenester 
gjennom kompetanse og økonomiske ressurser til nødvendig omstilling.

Sentrale gjennomgående tema:

Folkehelse

Livskraftige distrikter

Integrering/inkludering

Universell utforming

Digitalisering/automatisering
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I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag 

Det betyr at

• kommunene har en solid kulturell grunnmur som bidrar til et mangfoldig og skapende kulturliv.

• både kulturelle egenaktiviteter og profesjonelle kulturtilbud er tilgjengelig for alle.

• samisk språk og kultur skal være levende og synlig i Trøndelag.

• det kulturbaserte næringslivet er velutviklet.

Den kulturelle grunnmuren omfatter den mangfoldige aktiviteten på kultur- og idrettsfeltet lokalt. Mye utøves 
i frivillige lag og organisasjoner som tilbyr en stor bredde av aktivitetsmuligheter, men også gjennom blant 
annet folkebibliotek og kulturskoler. Bevisst tilrettelegging fra det offentliges side er viktig. Det kan dreie 
seg om arenaer som kulturbygg og idrettsanlegg, tilgang til kunnskap og ordninger som understøtter deling 
av erfaring og kompetanse, i tillegg til ren økonomisk støtte.

I tillegg til storbyens brede tilbud av profesjonell kunst og kultur, skal kulturbygg med regionale funksjoner 
gjøre det mulig å tilby et bredt spekter av konserter og forestillinger i rimelig nærhet til de fleste av fylkets 
innbyggere. Her vil også lokale, profesjonelle aktører få vekst- og utviklingsmuligheter.

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området. Utvikling av samisk språk og kultur er viktig 
for det samiske samfunnet, og god kjennskap til samiske forhold i den øvrige befolkningen er vesentlig for 
utvikling av Trøndelag som samisk område.

Kunst og kultur gir innbyggerne «noe å leve for», men kan også gi «noe å leve av». Fylkets rike kulturarv 
representerer en viktig ressurs. Kulturbasert næringsliv omfatter i liten grad virksomheter med et høyt 
antall arbeidsplasser og store inntekter, men styrken er at aktiviteten kan drives overalt i fylket. Kulturbasert 
næringsliv omfatter virksomheter som gir arbeidsplasser i fjellbygdene, ytterst på kysten og ellers der 
næringslivet for øvrig har begrensede muligheter.
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Sentrale gjennomgående tema:

Livskraftige distrikter

Integrering/Inkludering 

Samisk næringsutvikling og kultur

Folkehelse
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I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling

Det betyr at

• dialogen mellom kompetansemiljø, næringsliv og råvaresterke distrikt er god.

• Trondheim og Trøndelag opptrer samlet i nasjonal sammenheng.

• deltakelsen på internasjonale arenaer er strategisk og koordinert.

Trøndelag er god på regional samhandling. Samlingen til ett fylke er et nytt og viktig skritt i å sikre at 
regionens krefter jobber sammen og drar i samme retning. En viktig oppgave mot 2030 blir å legge til rette 
gode rammer for samarbeid og dialog mellom den nye fylkeskommunen og andre sentrale aktører i regio-
nen. Kommunenes samarbeidsstrukturer er også i endring, og behov for å tenke utover egen kommune vil 
bli enda viktigere.

I næringssammenheng har vi lenge forholdt oss til Trøndelag som ett. Trøndernettet organiserer nærings-
hager og innovasjonsselskap, og Tenkeloft trøndersk landbruk samler aktørene i landbruket. Andre eksem-
pler omfatter virkemiddelaktører og klynger, samt felles bransjeplaner. Her er likevel rom for forbedring. 
Den store ressursen som ligger i samhandling med de sterke kompetansemiljøene skal utnyttes enda bedre.

Trondheim, med sine institusjoner, arbeidsplasser og marked, har en sentral funksjon i Trøndelag. En livs-
kraftig region vil være en solid base for byens utvikling. Et godt samarbeid mellom byen og resten av regi-
onen, basert på gjensidig raushet og støtte, vil gi gjensidig styrke i nasjonal og internasjonal sammenheng.
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Sentrale gjennomgående tema:

Balansert utvikling

Internasjonalisering/globalisering
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I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 

Det betyr at

• grunnopplæringen stimulerer til lærelyst, nysgjerrighet og kreativitet.

• opplærings- og utdanningssystemet er fleksibelt og i nært samarbeid med arbeidslivet.

• det er god tilgang på relevant kompetanse, kapital og sterke innovasjonsmiljø.

Det er viktig å ta vare på barns nysgjerrighet og lærelyst. Ett bidrag vil være å legge mer til rette for sam-
handling mellom barnehage/ skolesystem og det lokale arbeidslivet. Det vil bidra til å øke ungdommens 
kjennskap til – og interesse for – mulighetene i det lokale arbeidsmarkedet, og til å øke potensialet for flek-
sible tilbud til ungdommer som sliter med å tilpasse seg en vanlig skolehverdag. For både videregående nivå 
og fagskoler vil en tettere og mer systematisk dialog med lokalt arbeidsliv gi bedre tilpassing til næringslivets 
kompetansebehov. 

Høgskole- og universitetssektoren bør knytte bedre kontakt med næringslivet utenfor lærestedenes nær-
meste omland, blant annet for å øke studentenes kjennskap til yrkesmulighetene i distriktet. Kompetanse-
kravet i næringslivet er økende, det gjelder både yrkesfaglig og universitet-/høgskolekompetanse. I distriktet 
er det særlig krevende å rekruttere personer med høyere utdanning. Med tilførsel av ny kompetanse kan 
arbeidslivet i distriktene se nye utviklingsmuligheter, ikke minst med hensyn til bruk av digitale verktøy og 
evnen til å utnytte ny teknologi. Dette gjelder også offentlig sektor. Den teknologiske utviklingen og andre 
endringer i arbeidslivet, vil stille store krav til oppdatert kompetanse. Etter- og videreutdanning av ansatte 
må derfor være et viktig tema i samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. 

Samarbeid om studentpraksis, studentoppgaver, o.l. vil gjøre det enklere for næringslivet å inngå i annet 
samarbeid med forskning- og utviklingsmiljø. Trøndelags to universiteter gir god tilgang til kompetanse på 
de fleste områder, både innen utdanning og forskning.
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Sentrale gjennomgående tema:

Livskraftige distrikter

Det grønne skiftet

Internasjonalisering/globalisering

Digitalisering/automatisering

Integrering/inkludering

Folkehelse
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I 2030 er trøndersk næringsliv basert på miljøvennlig næringsutvikling og teknologi 

Det betyr at

• samarbeidet mellom utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forskningsmiljø er godt.

• vi utnytter ressurser effektivt og tar miljøhensyn.

• vi er internasjonalt ledende leverandør av teknologi og kompetanse til verdikjedene jord, skog og hav.

Kompetanseinstitusjonene i Trøndelag, sammen med det naturbaserte næringsgrunnlaget, gir oss/regionen 
det beste utgangspunktet for å ta en sentral og førende rolle på dette feltet. Teknologikompetansen ved 
NTNU og SINTEF er avgjørende for å videreutvikle denne rollen. Utfordringen er på den ene siden å sikre at 
miljøene beholder sin nasjonale og internasjonale posisjon, på den andre siden er det en betydelig utfordring 
å sikre regionale effekter i Trøndelag. Blått kompetansesenter og Brohode Havbruk er eksempler på tett og 
god kopling mellom bedrifter, videregående skoler, universitet og forskningsinstitusjoner. Dette må vi lære 
av og bruke innenfor andre sektorer.

Teknologi og kompetanse er viktige innovasjonsdrivere innenfor akvakulturindustrien. Utnyttelse av tek-
nologi i andre næringer enn den opprinnelig er utviklet for, gir nye vekstmuligheter. Leverandørindustrien 
i Trøndelag kan, sammen med våre kunnskapsmiljøer, gi vesentlige bidrag internasjonalt ved eksport av 
kompetanse og teknologi. 

Samtidig som eksisterende produsentmiljø skal forsterkes, må nye utvikles. Vi skal ta miljøhensyn og sikre 
effektiv ressursutnyttelse gjennom sirkulærøkonomisk praksis hvor produksjoner der avfallet minimeres 
og/eller går inn som råstoff i annen produksjon. Målet er at forbruket holdes lavt ved at så lite ressurser 
som mulig går ut av kjeden.

Økt regional tilstedeværelse fra forsvaret gir oss muligheter til å utvikle ny næringsaktivitet innenfor for-
svarsindustrien og sikkerhetsmarkedet. Også her er koblingen til teknologimiljøene ved NTNU og SINTEF 
viktig.

Tilgang og produksjon av ren energi, samt god og sikker energiinfrastruktur er en forutsetning for utvikling 
av regionen. Trøndelag har naturgitte forutsetninger for å være produsent av ren energi.
I tillegg er det også potensial for økt verdiskaping i mineralnæringen.
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Sentrale gjennomgående tema:

Klima

Det grønne skiftet

Internasjonalisering/globalisering

Digitalisering/automatisering
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I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff 
Det betyr at

• produksjonen av ren og trygg mat er i god vekst.

• sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende.

• vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor. 

• vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff.

Trøndelag må styrke sin posisjon som en viktig matregion i Norge. Det er betydelige volum som produseres 
innenfor landbruk, reindrift og ikke minst havbruk, men også stor bredde av småskala lokalmatproduksjon. 
En langsiktig satsing på god kvalitet, med å vektlegge miljøhensyn og mattrygghet, danner grunnlag for 
både biologisk og økonomisk bærekraft. Fornybare naturressurser skal gi livsgrunnlag også for framtidige 
generasjoner, derfor må vi ha en langsiktig forvaltning av både land- og sjøareal.

Landbruk er Trøndelags største næring, både når det gjelder sysselsetting og verdiskaping. Det er avgjøren-
de for en videre utvikling av jordbruket og lokal matproduksjon at næringsmiddelindustrien styrkes. Skognæ-
ringen er av stor betydning for innlandskommunene, og der er det muligheter for økt verdiskaping gjennom 
blant annet bedre infrastruktur, økt bruk av tre i bygg og utnyttelse av trefiber. I havbruksnæringen er det 
potensial for sterk vekst. Som klimatiltak ligger det betydelige muligheter i dyrking av makroalger, i tillegg 
til økt bruk av skog og tre. Dette er sentrale tiltak i et grønt skifte.

Trøndelag har allerede komplette verdikjeder innen mat og bioråstoff, både innenfor blå og grønn sektor. 
Ved å bygge videre på disse, samt utvikle andre, skal det skapes flere arbeidsplasser og økt verdiskaping. 

Sentrale  gjennomgående tema:

Det grønne skiftet

Klima

Livskraftige distrikter

Samisk kultur og næringsutvikling

Internasjonalisering/globalisering 
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I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur
Det betyr at

• areal- og transportplanlegging samordnes på tvers av kommunegrensene.

• vi har funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele Trøndelag.

• vår arealbruk følger opp klimamål og ønsket samfunnsutvikling.

Å ha funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner i hele fylket er viktig for samfunnsutviklingen. Det 
krever god koordinering av kommunenes areal- og transportplanlegging. Samarbeid og samordnet inn-
sats over kommunegrenser og innen flere samfunnssektorer er nødvendig, både for å håndtere vekst i 
pressområder og for å sikre livskraftige distrikter. 

Sammensatte samfunnsutfordringer, som klima og folkehelse, krever koordinert innsats fra ulike sektorer 
og nivå. Samordnet areal- og transportplanlegging, med god dialog mellom ulike samfunnsinteresser, 
er grunnleggende for å håndtere slike sammensatte utfordringer, og for å avveie sentrale hensyn som 
jordvern, kulturminner, samisk kultur og næringsutvikling m.m. 

Omforente regionale mål og strategier er et viktig grunnlag for forpliktende avtaler om samordnede 
tiltakspakker med staten og kommunene. Koordinert utvikling av klima-, areal- og transportplanlegging 
gir bedre gjennomføringskraft og vil styrke Trøndelag sin posisjon nasjonalt.
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Sentrale gjennomgående tema:

Balansert utvikling

Klima

Folkehelse

Samfunnssikkerhet

Samisk kultur og næringsutvikling

Illustrasjonsbilde. Kommer nytt.
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I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster

Det betyr at

• Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv drivkraft for utvikling i fylket.

• vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt med varierte funksjoner og tjenester.

• Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og særpreg.

Trøndelag byr på livsgrunnlag og muligheter for bosetting i svært ulike miljø, med ytterlighetene i det ur-
bane storbylivet og et liv i pakt med naturen til fjells eller ytterst på kysten. Store deler av fylket preges av 
landsbygd, tettsteder og småbyer. Et samfunn i god balanse forutsetter at bosetting og aktivitet opprett-
holdes i hele regionen, og at utviklingen i hele fylket ses i sammenheng.

Storbyens mange ressurser er viktig for hele regionens utvikling. Byens befolkningskonsentrasjon sikrer 
nærhet til spesialiserte tjenester, næringsliv og kulturtilbud som krever et visst befolkningsgrunnlag. Dette 
understøttes av at byen ligger langs samme kommunikasjonsakse som mange av småbyene, fylkets admi-
nistrasjonssenter Steinkjer og de største industriområdene.

Samtidig er velfungerende regionale og lokale sentra av stor betydning for utvikling av kraftfulle regioner 
og lokal identitet. Framtidsretta strategier for by- og stedsutvikling skal bidra til bolyst og god utnytting 
av sentrumsområder og bomiljø. Lokalisering av offentlige funksjoner som skoler, helseinstitusjoner og 
annet skal være med på å bygge opp under dette.  Det krever samordning mellom ulike sektorområder og 
forvaltningsnivå. 

Sentrale  gjennomgående tema:

Livskraftige distrikter

Samisk kultur og næringsutvikling

Klima

SamfunnssikkerhetRE
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HØRINGS- 

UTKAST

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

Det betyr at

• transporttilbudet er funksjonelt og klimanøytralt.

• løsninger for kommunikasjon (transportnett og datanett) er tilpasset lokale og regionale behov.

• ulike transportformer kombineres i gode knutepunkter.

• Trøndelag skal være en pådriver for økt andel godstransport på sjø.

Transport- og samferdselssystemet skal på en rasjonell måte knytte hele regionen sammen, samtidig som 
det gir gode forbindelser nasjonalt og internasjonalt. Samferdselssystemet favner både veg, bane, sjø 
og luft, i tillegg til datanett. Mobildekning og tilstrekkelig bredbåndskapasitet har stadig større betydning 
innenfor en rekke områder i samfunnet, ikke minst i distriktene.

Transport er en nøkkel i klima- og miljøarbeidet, og nullvekstmålet i storby og byregioner må stå sentralt. 
Utfordringene og løsningene vil være ulike for by og distrikt, men fellesnevneren vil være at kapasiteten i 
transporttilbudene må utnyttes godt. Det vil kreve gode og tilgjengelige knutepunkt i hele regionen, hvor 
flere transportmidler møtes. Slike knutepunkt må sees i sammenheng med utviklingen av regionale tyngde-
punkt. Også vegsystemet må tilpasses dette, slik at de viktigste gods- og pendlerstrekningene sikres god 
standard. 

Jernbanen representerer en viktig ferdsels- og transportåre nord-sør i regionen og som forbindelse til 
andre deler av landet. En styrking av jernbanens rolle i samferdselssystemet vil være et viktig bidrag i 
klimasammenheng. Mer klimavennlige, hurtiggående båter er under utvikling og vil bli et viktig tilskudd i 
samferdselssystemet. 

Fram mot 2030 ser vi for oss nye løsninger for frakt av gods. Her er veksten enorm og behovet for nye 
løsninger stort, både av hensyn til næringslivets tilgang til markedene og for å redusere belastningen på 
veiene. Trøndelag vil møte denne utfordringen med å være en pådriver for smartere bruk av teknologi, 
spesielt innen sjøtransport. RE
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Sentale gjennomgående tema:

Klima

Folkehelse

Universell utforming

Balansert utvikling

Illustrasjonsbilde. Kommer nytt.
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HØRINGS- 

UTKAST

STRUKTUREN I DET REGIONALE PLANSYSTEMET

FYLKESPLAN
- retningsmål
- strategier
Perspektiv 2018 - 2030

REGIONAL PLAN
etter Plan- og bygningsloven

REGIONAL
STRATEGI

HANDLING-
PROGRAM
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HANDLING-
PROGRAM

HANDLING-
PROGRAM

TEMAPLANER
- utviklingsmål
- strategier
Perspektiv 4 år+

HANDLINGSPROGRAM
- resultatmål
- tiltak
Perspektiv 1 - 2 år

FYLKESPLAN:
TRØNDELAGSPLANEN 2018 - 2030
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HØRINGS-

UTKAST



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 18/1899    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING SUPEN PØBB 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Supen Pøbb AS innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven) §3. 

 

2. Supen Pøbb AS innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Supen Pøbb og på tydelig avgrenset uteområde jfr. 

tegninger. 

 

4. Skjenketiden fastsettes i samsvar med retningslinjer for kommunens arbeid 

saker etter alkoholloven, Kst-sak nr 121/16, av 24.06.16. 

 

Skjenketidene er fastsatt slik: 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosen alkohol: 

 

Hverdager:    kl.09.00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:   kl.09.00 – 02.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

 

Hverdager:    kl.13-00 – 01.00 

Fredag/Lørdag:   kl.13.00 – 01.00 

Søn- hellig og høytidsdager:  kl.13.00 – 01.00 

 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig 

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fredag/lørdag kan det skjenkes 

til kl.02.00: 

Nyttårsaften, 1.nyttårsdag, kvelden før Kristi himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17.mai. 

 



All skjenking kan skje frem til stengetid. Konsumering av all utskjenket alkohol skal 

skje innen en halv time etter stengetid. 

 

5. Torleif Skatvold f. 27.11.61 godkjennes om skjenkestyrer. 

 

6. Torleif Skatvold har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og 

bestått etablererprøven. 

 

7. Bevillingen gis fra kommunestyrets vedtak og ut bevillingsperioden 30.09.2020. 

 

8. Supen pøbb AS gis fritak fra kravet om stedfortreder jmf. § 1-7c. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om serverings- og skjenkebevilling 

Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret 

Oversiktskart over skjenkeområde Supen Pøbb 

 

Saksopplysninger:   

 

Bevillingshaver Torleif Skatvold har meldt om endringer i virksomheten for driften av Supen 

Pøbb. 

Ved endringer i eiersammensetning eller skifte av selskapsform regnes dette som en 

overdragelse og da faller serverings- og skjenkebevillingen bort og det må søkes om ny 

bevilling. 

 

Ny bevillingssøker er Supen Pøbb AS. Foretaket eies i sin helhet av Torleif Skatvold f. 

27.11.61. 

Ny skjenkestyrer vil fortsatt være Torleif Skatvold. 

Den eneste endringen er skifte av selskapsform. 

 

Vurdering: 

 

Supen Pøbb som serverings- og skjenkested har hatt bevilling i flere kommunestyreperioder 

og rådmannen ser at den eneste endringen denne saken gjelder er skifte av selskapsform for 

drift av serverings- og skjenkestedet.  

Rådmannen vurderer at Supen Pøbb AS gis serverings- og skjenkebevilling med samme 

betingelser som Torleif Skatvold hadde som bevillingshaver ved Supen Pøbb tidligere. 

 

Supen Pøbb AS kan drive på tidligere serverings- og skjenkebevilling da kommunen ble 

underettet og søknad om ny bevilling ble innlevert innen 30 dager etter overdragelsen. 

 

Supen Pøbb AS kan da drive på tidligere bevillinger inntil 3 måneder. Skulle søknaden ikke 

være endelig behandlet innen 3 måneder, kan kommunen tillate at overgangsperioden utvides 

fra 3 inntil 4 måneder. 

 

 



 

 

 



Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)

Referansenummer: X2QFSW Registrert 

dato:25.06.2018 

13:25:08

Innledning

Henvendelsen gjelder

B Melding om endringer hos bevillingshaver 

Bevillingssøker/-haver er

B Foretak/lag/forening 

Bevillingssøker/-haver

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

921017049

Foretak/lag/forening

Supen pøbb a.s

Adresse

c/o Torleif Skatvold

Postnummer

7282

Poststed

BOGØYVÆR

Telefon

48100970

Telefaks

Opplysninger om kontaktperson

Fornavn

Torleif

Etternavn

Skatvold

Adresse

Fjøsmesterv. 20e

Postnummer

7046

Poststed

TRONDHEIM

Telefon

48100970

E-post



torl-ska@online.no

Har søker andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

B Nei 

Endringer
Bevillingstype

D Skjenkebevilling 

Det er ikke mulig å melde endring i alkoholgruppe. Dette krever søknad om ny skjenkebevilling. Ved eierskifte må det også 

søkes om ny bevilling. Se siden Innledning.

Endringen gjelder

D Serverings-/skjenkested 

Det kan dessuten bli nødvendig å søke ny bevilling ved spesielt omfattende forandringer. I så fall får bevillingshaver beskjed 

om dette under saksbehandlingen.

Serverings-/skjenkestedet (Endring)

Oppgi organisasjonsnummeret til det selskapet som utfører serverings-/skjenketjenesten. Adressen skal angi stedets fysiske 

beliggenhet, ikke postadresse.

Opplysninger om serverings-/skjenkested

Organisasjonsnummer

921017049

Skjenkested/-lokale

Bogøyvær

Gate-/vei-/stedsadresse

Bogøy 9

Postnummer

7282

Poststed

BOGØYVÆR

Telefon

48100970

Telefaks









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 17/2033    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV TOVE MERETE VEDAL 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.  Tove Merete Vedal innvilges fritak fra sine politiske verv fra 01.09.18 og ut perioden. 

 

2.  I samme periode blir Halgeir Arild Hammer fast medlem i kommunestyret og 1. vara  

     i formannskapet. 

     Svein Erlandsen siste varamedlem i kommunestyret. 

 

     I hovedutvalg for drift blir 1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara 

     Johan G. Foss. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunelove § 15. pkt. 2 om Uttreden. Suspensjon.  

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

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.» 

 

Da Tove Merete Vedal flytter ut av kommunen søker hun om fritak for sine politiske verv som  

fast medlem i kommunestyret for Venstre og 1. vararepresentant i hovedutvalg for drift for 

Venstre. 

 
Kommunelovens § 16.Opprykk og nyvalg.  

 

« Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer 

varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis 



organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer 

inn i den nummerorden de er valgt. « 

 

Tove Merete Vedal søkte om permisjon fra sine verv første gang i august 2016. Hun var da 

fast medlem i kommunestyret, 3. vara i formannskapet og 1. vara i hovedutvalg for drift. 

I behandling av saken ble Halgeir Arild Hammer valgt som fast medlem i KST og 3. vara i 

formannskapet. Opprykk i varalisten til HFD ble at Halgeir Arild Hammer ble 1. vara, Edvin 

Paulsen 2. vara og Johan G. Foss ble 3. vara. 

 

Mellom første søknad og sakens søknad, har det blitt innvilget flere fritak i Venstre med 

opprykk av flere representanter til diverse utvalg. Det gjør at følgende representanter står på 

valg til sakens søknad: 

 

Halgeir Arild Hammer velges som fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. 

Svein Erlandsen blir siste vara i kommunestyret. 

 

Varalisten til hovedutvalg for drift blir som følger:  

 

1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. Foss. 

   

 

Vurdering: 

 

Om Tove Merete Vedal får innvilget sitt fritak, blir det opprykk på varalisten, Halgeir Arild 

Hammer blir fast medlem i kommunestyret og 1. vara i formannskapet. Svein Erlandsen blir 

siste varamedlem i kommunestyret. 

 

I hovedutvalg for drift blir 1. vara Edvin Paulsen, 2. vara Robert Kløven og 3. vara Johan G. 

Foss. 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2472    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2473    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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