
FRØYA KOMMUNE 

FORMANNSKAPET Saksliste 
Møtested: Møtedato: Kl. 

Kommunestyresalen 22.01.2019 09:00  

 

Møteinnkalling 
 

Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,  

Tlf 72 46 32 00 eller til postmottak@froya.kommune.no 

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. 

 

 

Sakliste: 

 
Saksnr. Arkivsaksnr. 

Innhold 

1/19 19/144   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE MØTE 04.12.18  

 

2/19 19/145   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.18  

 

3/19 19/148   

 REFERATSAKER  

 

4/19 19/65   

 KRAV OM FOLKEAVSTEMMING - VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

5/19 19/142   

 OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN - NYE AREALER SISTRANDA SKOLE  

 

6/19 19/78   

 DEBATTHEFTE 2019 - KS SPØR  

 

7/19 18/145   

 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA 

TRØNDELAG  

 

8/19 16/6   

 EGENGODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING - KOMMUNEDELPLAN 

SISTRANDA  

 

9/19 18/3363   

 SPILLEMIDLER 2019 - PRIORITERINGER  

 

10/19 18/3364   

 SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2019 - 2022  

 

11/19 18/2795   

 TITRAN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV BOK  

 

12/19 19/147   

 RÅDMANNS ORIENTERING  

 



13/19 19/146   

 ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

Sistranda, 17.01.19 

 

  Berit Flåmo  

  Ordfører 

  Siv-Tove Skarshaug 

  Sekretær 

  
 

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

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

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

 

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

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

 



Saknr: 1/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

22.01.2019 

Arkivsaksnr: 

19/144 

Sak nr: 

1/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/19 Formannskapet 22.01.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE MØTE 04.12.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 04.12.18 godkjennes som framlagt. 
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Protokoll fra møte 04.12.18 
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Protokoll fra møte 19.12.18 godkjennes som framlagt. 
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Protokoll fra møte 19.12.18 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Guri Kunna Møtereferat 151018  

Guri Kunna Vedlegg 10 - Kommentarer til opplæringstilbudet 2019-20  

Museet 2018 

Protokoll 19.12.2018. Rep. Midt-Norge 110 sentral IK 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Frøya kommune 28.11.18 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Hemne 7. desember 2018 

Årsrapport 2018 Bedriftshelsetjenesten 
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KRAV OM FOLKEAVSTEMMING - VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre konstaterer at en evt. ny folkeavstemning og en ny politisk behandling av et 

avstemningsresultat ikke har noen påvikning på NVE sin behandling av saken. Frøya kommunestyre 

avslår derfor aksjonsgruppas anmodning om ny folkeavstemning. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forespørsel om folkeavstemning 

Underskriftsliste 

Avtale mellom Sarepta Energi AS og Frøya kommune 

Anleggskonsesjon 

 

 

Saksopplysninger:   

 

«Nei til vindkraftverk på Frøya» har sendt en forespørsel til Frøya kommune med krav om ny folkeavstemning. 

Deres henvendelse er i sin helhet presentert i vedlegg til sammen med underskriftsliste med 1.554 navn. 

 

 

Kommuneloven, kapittel 6 A, §39 a og §39 b, sier følgende: 

 

§39a. Innbyggerforslag 

1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller 

fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget 

dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen 

eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget 

gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet. 

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. 

………… 

3. …………. 

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller 

fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. 

 

§39b. Lokale folkeavstemninger 

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale 

folkeavstemninger. 

2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å rapportere de opplysninger som departementet finner er 

nødvendig for å offentliggjøre informasjon om lokale folkeavstemninger. 
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Gjennomføring av folkeavstemning: 

 

Kostnader for en folkeavstemming er litt vanskelig å anslå. Ut ifra tidligere valgbudsjett vi har på gjennomføring 

av ordinære valg, anslås kostnaden til 150.000 kr. 
I en tidligere prosess, folkeavsteming om kommunesammenslåing, ble det fra Folkeregisteret anslått at det tar ca 

3 måndeder fra politisk vedtak til at en folkeavstemning kan gjennomføres. Det er anbefalt å følge valgloven så 

langt det lar seg gjøre for mest mulig korrekt gjennomføring av selve valgprosedyren. Dette innebærer at man 

som kommunestyre må bestemme skjæringsdato for manntall, hvem har stemmerett, alder for stemmerett, 

valglokaler, valgdager, utforming av stemmesedler mm. 

 

Rolleavklaring – Rolle Frøya kommune 

 

I møte mellom NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) og Frøya kommune, 15.01.2019, ble følgende 

presisert fra NVE: 

 

 Kommunens rolle: Kommunen kan/ skal uttale seg om innhold i MTA (internveier, plassering, turbiner 

etc) – og er således kun en høringsinstans i forhold til allerede gitt konsesjon. 

 I endelig konsesjonsvedtak – i alle saker – blir det ikke angitt antall vindmøller eller høyde på 

vindmøllene. En anleggskonsesjon gir rett til å bygge og drive et vindkraftverk med en samlet installert 

effekt. 

 I normalfall går det 5 år fra vedtak til endelig godkjenning av MTA (Miljø-, Transport- og Anleggsplan) 

 NVE er opptatt av at vindkraftaktørene benytter seg av best tenkelig teknologi, og på vindkraftområdet 

har det skjedd mye de senere årene. 

 NVE ønsker fleksibilitet og best mulig arealutnyttelse pr turbin / produsert energi. 

 Reduksjon i antall turbiner tilsier høyere enheter, noe NVE er positive til. 

 NVE anser ikke at færre og høyere vindmøller er en vesentlig endring. 

 En ny folkeavstemning kan vise på endret syn i befolkningen, men har ingen praktisk betydning for 

NVE sin behandling av MTA. 

 En nye folkeavstemning med klart «nei» samt et kommunestyrevedtak som sier nei til 

vindkraftutbygging får ikke avgjørende betydning for NVE og behandling av MTA. 

 Det er kun OED (Olje- og Energi Departementet) som kan omgjøre vedtaket. Etter behandlingen av 

klagesaken i 2013, er det veldig liten mulighet for medhold av OED i denne saken. 

 Kommunen har dog full klagerett til OED på vedtatt MTA. 

 

Vurdering: 

 

I kravet fra «Nei til vindkraftverk på Frøya» om ny folkeavstemning i vindkraftsaken, ble det fremlagt 

underskriftsliste med 1.554 navn, hvor av 1.033 er stemmeberettigede i Frøya kommune. Rådmannen har 

gjennomgått listene og kan bekrefte at antallet underskrifter stemmer. I følge Kommuneloven, kapittel 6A, §39 a, 

oppfyller «Nei til vindkraftverk på Frøya» kravet till 300 underskrifter alt. 2 prosent av kommunens befolkning.  

Slik rådmannen ser det, er dermed kommunestyret pliktig til å ta stilling til om ny folkeavstemning skal 

gjennomføres, ref. Kommuneloven, kapittel 6A, §39 b. 

 

Rådmann har vedlagt saken, avtalen mellom Sarepta Energi AS og Frøya kommune som ble behandlet og vedtatt 

i kommunestyremøte 23.06.2016, sak 141/16. Avtalen beskriver de økonomiske konsekvensene for kommune. 

 

Gjennomføring av en folkeavstemning beløper seg til 150.000, i tillegg til at det opptar personelle ressurser i 

betydelig grad. 

 

I følge NVE har kommunen ingen påvirkningskraft til å påvirke prosessen. Kommunen er en høringsinnstans og 

har ingen innflytelse på endelig vedtak, innflytelsen er gjort gjennom MTA planen.  
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Når deg gjelder turbinhøyder så presiserer NVE at konsesjonen omfatter total kraftproduksjon og ikke antall 

vindmøller eller høyde på vindmøllene (Vedlegg: Anleggskonsesjon datert 03.10.2016). Dette fordi at NVE 

ønsker at vindkraftaktørene benytter seg av best tenkelig teknologi. 

 

Rådmannen har i saksutredningen over vurdert de ulike forhold, og konstaterer at resultatet av en ny 

folkeavstemning og en ny politisk behandling av et avstemningsresultat ikke har noen påvikning på NVE sin 

behandling av saken, og tilråder derfor at anmodningen om ny folkeavstemning avslås. 
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/ Kommunestyret  

 

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN - NYE AREALER SISTRANDA SKOLE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

fram for Formannskapet for endelig godkjenning.    

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

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

Vedlegg: 

 

- Eggen Arkitekter. Skoleutredning Sistranda – mulighetsstudie  

- Tilstandsrapport Gamle Frøya VGS - utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge as av 15. mars 2018 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret ga i sak K-59/17 av 01.06.17 ved behandling av skolebruksplanen, rådmannen i oppdrag å 

utrede ny 1. - 4. skole med barnehage på Sistranda (oppvekstsenter). Videre ble rådmann bedt om å utrede 

områder rundt dagens skole og andre områder avsatt til offentlig formål for å vurdere mulig tomt. Samtidig skulle 

det gjøres en analyse av hvordan situasjonen for dagens Sistranda skole vil se ut når denne løsningen er realisert. 

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en funksjonsanalyse.  

En funksjonsanalyse er første steg i prosessen for utredning av skole- og/eller barnehagebygg, og er kort fortalt 

brukernes beskrivelse av hva som skal skje i bygget av pedagogisk aktivitet, hvordan aktiviteten skal organiseres, 

og arealbehovet som konsekvens.  

Analysen skal både kunne gi grunnlag for politiske valg om realisering, og være arkitektens utgangspunkt for 

arbeidet videre mot skisseprosjekt og forprosjekt ved evt. videreføring av byggeprosjektet. 
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Kommunestyret vedtok følgende i sak 62/18:  

 

1. Kommunestyret tar til etterretning vedlagte funksjonsanalyse hva gjelder generelle pedagogiske, 

organisatoriske og arealmessige betraktninger ved etablering av ny skole for barnetrinnet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen sikre tomt ihht funksjonsanalysens beskrivelse av et hensiktsmessig 

uteområde for barn i nærheten av alternative læringsarenaer, og iverksette videre planlegging 

(skisseprosjekt) for ny fulldelt barneskole på Sistranda med plass til 250 elever. 

3. Planløsningen av ny 1-7 skole skal i pedagogisk/organisatorisk og økonomisk sammenheng ta hensyn til 

at første byggetrinn om ønskelig kan bli en skole for småskoletrinnet for 150 elever, og at bygget skal 

kunne utvides for økt elevkapasitet og barnehageformål på et senere tidspunkt. 

4. Kommunestyret vedtar at ved etablering av ny 1-7 skole på Sistranda, skal Sistranda skole 

omorganiseres til en ren ungdomsskole. 

Økt arealbehov fra skoleåret 2019/2020 
Med økende elevtall har Sistranda skole allerede fra kommende skoleår utfordringer med å ha nok klasserom 

tilgjengelig. I dag organiseres alle trinn med unntak av 6. og 7. trinn som to-paralleller - dvs to klasser per 

årstrinn.  

Elevtallet ved Sistranda skole er i dag henholdsvis 184 elever på barnetrinnet og 123 elever på ungdomstrinnet. 

Fra skoleåret 2019/2020 vil antall elever ved barnetrinnet være ca 190 og ca 120 elever ved ungdomstrinnet. Det 

vil si totalt 310 elever. Fram mot 2040 vil antall elever i Frøya kommune i henhold til SSB øke fra dagens 524 til 

738 ved høy vekst, og 557 ved lav vekst - ref tabell 1. Brorparten av elevene vil tilhøre Sistranda skolekrets.  

Tabell 1: SSB folketallsfremskriving for aldersgruppen 6 - 15 år (dvs 1. trinn - 10. trinn) per 1. jan 2018 

5014 Lav nasjonal vekst (LLML) Høy nasjonal vekst (HHMH) 

Frøya kommune 2020 2025 2030 2035 2040 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Menn 6-15 år 267 280 290 289 287 257 269 290 327 361 382 

Kvinner 6-15 år 262 296 284 273 270 252 264 302 319 343 356 

Totalt 6-15 år 529 576 574 562 557 509 533 592 646 704 738 

 

Det kjøres en parallell prosess vedre ny organisering av Sistranda skole - ref HFD-vedtak 4/19. 

Skisseprosjekt/mulighetsstudie 
Som beskrevet i ovennevnte sak K- 62/18 og K- 59/17 var neste skritt i prosessen å koble opp en arkitekt for å 

utrede et skisseprosjekt/mulighetsstudie.  

Rådmannen tok kontakt med Eggen Arkitekter for å utrede et skisseprosjekt.  

Eggen Arkitekter regnes som en nestor innen skole og arkitektur.  

 

I FSK-vedtak 125/18 ble det bevilget midler for å utrede et skisseprosjekt/mulighetsstudie for Sistranda skole 

vedrørende fremtidig arealbehov.    
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På bakgrunn av ovennevnte fikk Eggen Arkitekter i oppdag å utrede 3 alternative skisseprosjekt/mulighetsstudier:  

 

Alternativ 1 

Rehabilitering og ombygging av eksisterende skolekompleks 

Tilpasning av eksisterende bebyggelse for barneskole og ungdomsskole med 250 + 150 elever. Det skal 

legges til rette for en trinnvis utvikling av skolestrukturen. Fokus på utearealenes størrelse og kvalitet, 

inkludert adkomst- og trafikkforhold for gående, syklende, parkering, buss og varetransport. Det skal 

vurderes mulighet for senere utbygging av barnehage med to avdelinger i tilknytning til skolen. 

 

Alternativ 2 

Rehabilitering kombinert med rivning og nybygg i eksisterende skoleområde inkl den gamle VGS. 

Tilpasning av deler av eksisterende bebyggelse for ungdomsskole med 150 elever. Rivning av store deler 

av øvrig bebyggelse for nybygg av barneskole 1 - 7 med 250 elever. Det skal legges til rette for en 

trinnvis utvikling av skolestrukturen. Fokus på utearealenes størrelse og kvalitet, inkludert atkomst- og 

trafikkforhold for gående, syklende, parkering, buss og varetransport. Det skal vurderes mulighet for 

senere utbygging av barnehage med to avdelinger i tilknytning til skolen. 

 

Alternativ 3. 

Ny barneskole på tomt nord for idrettshall. Rivning/ombygging for ungdomsskolen 

Tilpasning av deler av eksisterende bebyggelse for ungdomsskole med 150 elever. 

Nybygg for barneskole 1 - 7 med 250 elever på ny tomt nord for idrettshall. Det skal legges til rette for en 

trinnvis utbygging. Fokus på utearealenes størrelse og kvalitet, inkludert atkomst- og trafikkforhold for 

gående, syklende, parkering, buss og varetransport.  Det skal vurderes mulighet for senere utbygging av 

barnehage med to avdelinger i tilknytning til barneskolen. 

 

AD: Alternativ 1  

Rehabilitering og ombygging av eksisterende skolekompleks ble av Eggen Arkitekter vurdert som ikke 

hensiktsmessig da det ville medføre store bygningsmessige tiltak samt stor oppgradering av 

ventilasjonsanlegget.  
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Arkitekt Egges rapport 
 

ALTERNATIVER SOM ER UTREDET 

Det er utarbeidet to alternative hovedprinsipper for framtidig skoleutvikling på Sistranda. 

 

Alternativ 1 - ref. ovennevnte alternativ 3 

 Forutsetter at det bygges ny barneskole på kommunal tomt nord for Frøyahallen. 

 

Alternativ 2 - ref. ovennevnte alternativ 2  

 Forutsetter en utvikling av både barne- og ungdomsskole på eksisterende sentrumstomt, 

inklusive tomt for tidligere videregående skole. 

 

Midlertidige løsninger: 

For begge alternativer er det utredet en framdrift med midlertidige løsninger fram mot det 

langsiktige målet. For alternativ 2 er det lagt to alternative midlertidige løsninger til grunn: 

Alternativ 2A og alternativ 2B. 

Kort oversikt over alternativene 
 

ALTERNATIV 1 - Ny barneskole på ny tomt 

 Se illustrasjon nr A04-01 og A04-04 

 

Alternativ 1 tar utgangspunkt i langsiktig løsning med at ny barneskole for 1. - 7. trinn for totalt 250 

elever bygges på tomta nord for Frøyahallen. Det legges til rette for utvidelsesmuligheter. 

Som midlertidig tiltak er det medregnet at tidligere videregående skole bygges om til ungdomsskole. Del 

av den østlige fløyen rives. Ungdomsskolen forutsettes å benytte eksisterende spesialromsfløy i Sistranda 

skole mens skolen har tilhold i tidligere VGS. 

Sistranda skole tilpasses for midlertidig bruk for barneskolen. Fløy mot nordøst rives. Spesialromsfløyen 

brukes av begge skolene. 

Når ny barneskole står ferdig, bygges eksisterende Sistranda skole om til permanent ungdomsskole for 

200 elever. Tomt og bygg for gammel VGS frigjøres. 

 

 



Saknr: 5/19 

ALTERNATIV 2A - To nye skoler på eksisterende skoleområde 

 

 Se illustrasjon nr A04-02 og A0S-03 

Alternativ 2A tar utgangspunkt i langsiktig løsning med at både ny barneskole for 250 elever og ny 

ungdomsskole for 200 elever bygges på eksisterende skoleområde. 

 

Som midlertidig tiltak er det medregnet at tidligere videregående skole bygges om og tilpasses 1.-4. trinn. 

Del av den østlige fløyen rives. 

Mellomtrinnet (5. - 7.) og ungdomsskolen har tilhold i provisorier mens det bygges ny ungdomsskole på 

eksisterende skoletomt. 

Når ny ungdomsskole står ferdig, flytter barnetrinnet inn i provisorier sammen med mellomtrinnet. Det 

bygges ny barneskole på tomt for gammel VGS. 

 

ALTERNATIV 2B - To nye skoler på eksisterende skoleområde 

 Se illustrasjon nr A04-02 og A0S-04 

Som alternativ 2A, bortsett fra at gammel VGS tilpasses ungdomsskolen, som i alternativ 1. 

 

Hele barneskolen (1. - 7.) har tilhold i provisorier mens det bygges nye skoler på eksisterende skoletomt. 

Når ny ungdomsskole står ferdig, bygges ny barneskole på tomt for gammel VGS. 

 

 

Tomt og uteoppholdsareal 

Funksjonsanalysen gir føringer for uteoppholdsarealer for skolene. I henhold til rapporten «Skolens 

utearealer», utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2003, er anbefalt uteoppholdsareal pr elev 50 m2. 

Tilgjengelige friarealer av god kvalitet i nærheten kan medregnes som tilleggsarealer. 

Denne rapporten er under revisjon, og i nyere skoleprosjekt i sentrumsområder er 25 m2 pr elev nå et 

alminnelig brukt tall (f. eks. i Trondheim kommunes KPA). Det legges mer vekt på arealets kvalitet og 

utforming. 

Ved bygging av ny barneskole på ny tomt (alternativ 1) er det mulig å oppnå 50 m2 uteareal pr elev. Ved 

framtidig utbygging av begge skolene på sentrumstomta, vil 25 m2 uteareal pr elev være oppnåelig med 

en mer arealeffektiv bygningsmasse enn dagens skolebygninger. 
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Kommentarer til alternativene 

ALTERNATIV 1 - Ny barneskole på ny tomt 

 

Barneskolen: 

Romslig tomt, stor mulighet for å oppnå 50 m2 BRA uteoppholdsareal. Gode ekspansjonsmuligheter. 

Eventuelt mulig å integrere barnehage på skoletomta. 

 

Avstand til kroppsøvingsbygg vurderes å medføre behov for bygging av basishall i tilknytning til 

barneskolen. Kostnaden med dette framgår av kalkylen. En liten basishall er medregnet her. 

Det må etableres ny infrastruktur til skoletomta - vei, VA- anlegg, evt. ny trafo etc. To mulige 

traseer for ny atkomst er skissert på planen. NB: Kostnadene med ny infrastruktur er ikke med i 

kalkylen. 

Ungdomsskolen: 

Rehabilitering og ombygging av eksisterende skolestruktur for tilpasning til ungdomsskolens behov er 

medregnet i kalkylen. Beliggenheten ansees som god midt i sentrum. Forbindelsen til VGS og sambruk 

av spesialrom kan opprettholdes.  

Uteoppholdsareal på ca 25 m2 pr elev er mulig. Hvis utearealet skal økes, vil del av tomt for tidligere 

VGS måtte erverves. 

Alternativet kan gjennomføres uten bruk av provisorier fordi tidligere VGS ombygges til å huse 

ungdomsskolen i hele byggefasen. 

 

ALTERNATIV 2 - Ny barneskole og ny ungdomsskole på eksisterende skoleområde 

 

Barne- og ungdomsskolen: 

Ved etablering av nye skoler for både barne- og ungdomsskolen på eksisterende skoleområde, blir 

«Skolekvartalet» en integrert del av Sistranda sentrum. Atkomst, parkering og infrastruktur vil ligge godt til 

rette. Det ligger videre til rette for sambruk av kroppsøvingslokale, svømmehall og evt. noe spesialrom. 

For å oppnå et godt og funksjonelt uteareal med et BRA på minimum 25 m2 pr elev, må begge skoler 

bygges som arealeffektive nybygg. Det bør også være rom for utvidelsesmuligheter er for begge 

skolene. 

Utearealet har gode muligheter til funksjonsdeling og variert utforming, bl.a. på grunn av 

høydevariasjonen i området. 
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Evt. barnehage i tilknytning til skoleområdet ansees ikke å være forenlig med gode utearealer for 

skolene på sentrumstomta. 

 

Alternativ 2A: 

Midlertidig løsning med 1. - 4. trinn i tidligere VGS. Dette kan gjøres som strakstiltak for å avhjelpe 

arealknappheten i eksisterende skole. 

Det vil være nødvendig med provisorier for både mellomtrinn og ungdomsskole når eksisterende skole 

rives og ny ungdomsskole etableres, og for hele barneskolen når tidligere VGS rives og ny barneskole 

etableres på tomt for VGS. 

 

Alternativ 2B: 

Midlertidig løsning med ungdomsskolen i tidligere VGS. Dette kan gjøres som strakstiltak for å 

avhjelpe arealknappheten i eksisterende skole. Ungdomsskolen kan da være her til ny ungdomsskole 

er etablert på eksisterende skoletomt. 

Det vil være nødvendig med provisorier for hele barneskolen under rivning og nybygg for ungdomsskolen 

på eksisterende skoletomt, og når tidligere VGS rives og ny barneskole etableres på tomt for VGS. 

Fakta om tidligere Frøya VGS  
To privatpersoner har i dag opsjon på å overta bygningsmassen som består følgende bygg: 

 Byggetrinn 1 (Gammel-skolen) var ferdigstilt i 1980 

 Byggetrinn 2 (NY-skolen) var ferdigstilt i 1996 

I henhold til tilstandsrapport utarbeide av Prosjektutvikling Midt-Norge As av 15. mars 2018 beskrives 

bygningsmassen følgende - ref vedlagt tilstandsanalyse bygg, VVS og elektro: 

Gammel-skolen krever en betydelig oppgradering.  

Ny-skolen beskrives som i bedre stand enn gammel-skolen og vil for en bygningsmessig oppgradering gå mest i 

at overflater (gulv/vegger/himlinger) gjennomgår en oppmaling av vegger, samt utskifting av slitt gulvbelegg og 

skadet himlingsplater. VVS-anlegget i ny-skolen er i god stand. De elektriske anleggene er av delvis god kvalitet, 

men har også vesentlig mangler/avvik i forhold til dagens krav. Det anbefales at brannalarmanlegget og 

nødlysanlegget skiftes ut. Varmeanlegg (panelovner) og delvis lysanlegg anbefales utskiftet på grunn av dårlig 

kvalitet på varmeovner, termostater og lysarmaturer.  

Vurdering: 

Tidsaspekter 

Sistranda skole har akutt behov for ett klasserom med tilhørende grupperom fra og med høsten 2019. Bakgrunnen 

er som beskrevet tidligere i saken at det på alle trinn, med unntak av 6. og 7. trinn, er to-parallelle trinn - dvs to 

klasser per årstrinn. Fra høsten 2020 økes behovet med ytterligere ett klasserom med tilhørende grupperom.  
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Fremtidig behov 

I henhold til SSBs folketallsutvikling 2020 - 2040 for Frøya for aldersgruppen 0 - 15 år er veksten på henholdsvis 

33 elever ved lav vekst og hele 214 elever ved høy vekst. 

I og med usikkerhet rundt elevtallsutvikling i et 20-års perspektiv vurder rådmann det som mest fornuftig å 

iverksette midlertidige løsninger - for eksempel leie av tilgjengelig bygg.   

Ved å flytte ungdomstrinnet midlertidig til Gamle Frøya VGS frigir dette arealer ved Sistranda skole slik at 

mellomtrinnet kan flytte inn i dagens ungdomstrinns- areal og småtrinnet flytte inn det arealet som i dag benyttes 

av mellomtrinnet. Disse interne forflytningene av små- og mellomtrinnet vil ikke kreve noen ombygging, kun 

omorganisering. Som enn konsekvens av dette kan bygget som i dag benyttes av småtrinnet stenges ned.   

Ny vurdering vedr evt ny barneskole 1. 7. trinn bør tas opp på et senere tidspunkt og i god tid før en eventuell 

leieavtale går ut.  

Skulle SSBs elevtallsutvikling med høy vekst slå til, vil gamle Frøya VGS faktisk bli for liten for 

ungdomstrinnet, selv om hele bygningsmassen tas i bruk. Siden spriket i elevtallsutviklingen mellom lav og høy 

vekst hos SSB er så stor, er denne uhensiktsmessig som beslutningsgrunnlag per i dag hvis man ser beslutningen i 

et 20 års perspektiv. 

Økonomiske vurderinger 
Det har vært avholdt samtaler med eierne av gamle Frøya VGS om kommunens muligheter for å leie deler av 

bygningsmassen. Skissert arealbehov ved å flytte ungdomstrinnet, som en midlertidig løsning for en periode på 

10 år, er på ca 2000 m2.  

Eierne har engasjert prosjektutvikling Midt-Norge for å beregne restaurerings-/oppgraderings- kostanden av 

skissert arealbehov på ca 1944 m2. Tilstandsrapporten av 15. mars 2018 er brukt som grunnlag hva gjelder 

restaurerings-/oppgraderingstiltak.   

Leie 
På grunnlag av utarbeidet kostnadsoverslag på restaurerings-/oppgraderingsarbeider av skissert arealbehov, har 

eierne kommet med et tilbud på leiekontrakt - (tilbudet er vedlagt saken).  

 Leiepris for en leieperiode på 10 år er kr 2 500 000 per år. 

 Leiepris for en leieperiode på 15 år er kr 2 300 000 per år.  

Det vil si en leiepris på kr 1286 per m2/år for 10 års leiekontrakt eller kr 1183 per m2/år for 15 års leiekontrakt. 

Til sammenligning betaler kommunen kr 1210 per m2 i 20018 for Lysthaven.  

Ovennevnte tilbud inkluderer også inventarkostander i klasserom, kontorer, garderobeskap og fellesareal mm.  

Normal slitasje og vedlikehold er utleiers ansvar. 

Felleskostnader kommer i tillegg: - dvs at kommunene dekker sommer- og vintervedlikehold ute, strøm, vann og 

kommunale avgifter.  
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I tillegg har Frøya kommune ansvar for daglig vaktmesterhold og renhold. Skader og hærverk på eiendommen er 

kommunes ansvar. 

Den ubrukte delen av bygget blir avstengt og vil ikke bli brukt til noe som medfører trafikk på dagtid. 

Videre gir eierne Frøya kommune en kjøpsopsjon på bygget fra 2025 til 2026. 

Kjøp 

Rådmannen har lagt til grunn kostandene i forbindelse med restaureringen av Dyrøy OPVS, samt erfaringstall fra 

tilsvarende restaureringsarbeider i regionen i beregningen.   

Tabell 2: Totale kostander ved rehabiliteringen av Dyrøy OPVS fordelt mellom nybygg og restaurering  

 

Gitt at kommunen ønsker å kjøp tidligere Frøya VGS og man legger til grunn en gjennomsnittlig 

restaureringskostand på kr 15 000 per m2, kr 18 000 per m2 og kr 20 000 per m2 i tillegg til kjøpesummen på kr 

10 mill kr vil totalkostnaden bli 39,1 mill kr 44,9 mill kr og 48,8 mill kr.  

Tabell 3: Kostander kjøpe inkl rehabilitering med forskjellige restaureringskostander per m2  

 

 

Tabellene 5 - 7 under viser årlig totalkostnad med en flat rente på 2 % og en løpetid på 30 år. Som tabell 3 over 

viser vil lånebehovet variere alt etter restaureringskostanden pr m2.     

 

Areal i m
2

Total kostnad Kostnad pr m
2

Kostnad per m
2

Total kostand 

Kostnad Dyrøy 1000 30 000 000      30 000kr            

Nybygg 500 Anslag - nybygg 40 000kr            20 000 000kr    

Restaurering 500 Anslag - restaurering 20 000kr            10 000 000kr    

30 000 000kr    Sum

Areal i m
2

 15 000 pr m
2

18 000 m
2

20 000 m
2

Restaurering 1944 Beregnet kostnad 29 160 000kr            34 992 000kr            38 880 000kr            

Kjøp Opsjonspris 10 000 000kr            10 000 000kr            10 000 000kr            

Sum investering 39 160 000kr            44 992 000kr            48 880 000kr            

Pris på restaurering per m2
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Tabell 4 - Totale kostnader serielån på 36,1 mill kr, 2 % flat rente i perioden og løpetid på 30 år 

 

 

Tabell 5 - Totale kostnader serielån på 44,99 mill kr, 2 % flat rente i perioden og løpetid på 30 år 

 

 

År Årlig kostnad Renter Avdrag Restgjeld

1                     2 088 613 783 230 1 305 383 37 856 117

2                     2 062 505 757 122 1 305 383 36 550 734

3                     2 036 398 731 015 1 305 383 35 245 351

4                     2 010 290 704 907 1 305 383 33 939 968

5                     1 984 182 678 799 1 305 383 32 634 585

6                     1 958 075 652 692 1 305 383 31 329 202

7                     1 931 967 626 584 1 305 383 30 023 819

8                     1 905 859 600 476 1 305 383 28 718 436

9                     1 879 752 574 369 1 305 383 27 413 053

10                     1 853 644 548 261 1 305 383 26 107 670

11                     1 827 536 522 153 1 305 383 24 802 287

12                     1 801 429 496 046 1 305 383 23 496 904

13                     1 775 321 469 938 1 305 383 22 191 521

14                     1 749 213 443 830 1 305 383 20 886 138

15                     1 723 106 417 723 1 305 383 19 580 755

For et lån på 39,16 millioner, til 2% rente, løpetid 30 år i et serielån vil kostnaden bli slik de føste 15 årene 

For et lån på 44,992 millioner, til 2% rente, løpetid 30 år i et serielån vil kostnaden bli slik de føste 15 årene 

År Årlig kostnad Renter Avdrag Restgjeld

1                    2 399 653 899 870 1 499 783 43 493 717

2                    2 369 657 869 874 1 499 783 41 993 934

3                    2 339 662 839 879 1 499 783 40 494 151

4                    2 309 666 809 883 1 499 783 38 994 368

5                    2 279 670 779 887 1 499 783 37 494 585

6                    2 249 675 749 892 1 499 783 35 994 802

7                    2 219 679 719 896 1 499 783 34 495 019

8                    2 189 683 689 900 1 499 783 32 995 236

9                    2 159 688 659 905 1 499 783 31 495 453

10                    2 129 692 629 909 1 499 783 29 995 670

11                    2 099 696 599 913 1 499 783 28 495 887

12                    2 069 701 569 918 1 499 783 26 996 104

13                    2 039 705 539 922 1 499 783 25 496 321

14                    2 009 709 509 926 1 499 783 23 996 538

15                    1 979 714 479 931 1 499 783 22 496 755
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Tabell 6 - Totale kostnader serielån på 48,8 mill kr, 2 % flat rente i perioden og løpetid på 30 år 

 

 

Sammenligning av kjøpe vs leie 
 

Tabell 7: Sammenligning av kjøp vs leie 

  

Som ovennevnte tabeller viser vil totalkostnadene - dvs renter og avdrag for 10 år være henholdsvis 19,7 mill kr, 

22,6 mill kr og 24,6 mill kr ved kjøp inkl restaurering med differensierte restaureringskostnader per m2 og 

leiepris for henholdsvis 10 år og 15 år være 25,0 mill kr og 34,5 mill kr. 

År Restaurering 15' Restaurering 18' Restaurering 20' Leie 15 år Leie 10 år

1 2 088 613kr          2 399 653kr       2 607 013kr          2 300 000kr           2 500 000kr                

2 2 062 505kr          2 369 657kr       2 574 425kr          2 357 500kr           2 562 500kr                

3 2 036 398kr          2 339 662kr       2 541 838kr          2 416 438kr           2 626 563kr                

4 2 010 290kr          2 309 666kr       2 509 250kr          2 476 848kr           2 692 227kr                

5 1 984 182kr          2 279 670kr       2 476 662kr          2 538 770kr           2 759 532kr                

6 1 958 075kr          2 249 675kr       2 444 075kr          2 602 239kr           2 828 521kr                

7 1 931 967kr          2 219 679kr       2 411 487kr          2 667 295kr           2 899 234kr                

8 1 905 859kr          2 189 683kr       2 378 899kr          2 733 977kr           2 971 714kr                

9 1 879 752kr          2 159 688kr       2 346 312kr          2 802 327kr           3 046 007kr                

10 1 853 644kr          2 129 692kr       2 313 724kr          2 872 385kr           3 122 157kr                

11 1 827 536kr          2 099 696kr       2 281 136kr          2 944 194kr           3 200 211kr                

12 1 801 429kr          2 069 701kr       2 248 549kr          3 017 799kr           3 280 217kr                

13 1 775 321kr          2 039 705kr       2 215 961kr          3 093 244kr           3 362 222kr                

14 1 749 213kr          2 009 709kr       2 183 373kr          3 170 575kr           3 446 278kr                

51 1 723 106kr          1 979 714kr       2 150 786kr          3 249 840kr           3 532 435kr                
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Tabell 8: viser forskjellen mellom leiepris ved 10 års leie og kjøp i forhold til forskjellige restaureringspriser 

per m2  

 

 

Det økonomiske skjæringspunktet mellom kjøp og leie er for eksempel med en 10 årlig leiekontrakt og gitt at 

restaureringskostandene ved kjøp er kr 20 000 per m2 etter 2 år - dvs at kostand leie vs kjøp er lik. 

 

Rådmanns anbefaling  

Som midlertidig løsning vedr økt arealbehov fra høsten 2019, anbefaler rådmannen at det inngås en 

leieavtale for å huse ungdomstrinnet på deler av arealet ved gamle Frøya VGS. Sistranda skole tilpasses 

for midlertidig bruk for barneskolen.  

Videre støtter rådmannen Eggen Arkitekters forslag om ny barneskole på ny tomt. Som en følge av stor 

usikkerhet vedrørende elevtallsutviklingen i et 20 års-perspektiv anbefaler imidlertid rådmann at 

beslutningen om bygging av ny barneskole ikke tas med dagen beslutningsgrunnlag mht 

elevtallsutviklingen fra SSB.  

Som Eggen beskriver tar alternativ 1 utgangspunkt i en langsiktig løsning med at ny barneskole for 1. - 7. trinn 

for totalt 250 elever bygges på tomta nord for Frøyahallen.  
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Når ny barneskole står ferdig, bygges eksisterende Sistranda skole om til permanent ungdomsskole for 200 

elever. Tomt og bygg for gammel VGS frigjøres.  

Skulle man velge en løsning med gamle Frøya VGS som permanent ungdomsskole, vil gamle Frøya VGS 

bli for liten for ungdomstrinnet hvis SSBs tall for elevtallsutvikling med høy vekst skulle slå til, selv om 

hele bygningsmassen tas i bruk. Siden spriket i elevtallsutviklingen mellom lav og høy vekst hos SSB er så 

stor, er denne uhensiktsmessig som beslutningsgrunnlag per i dag hvis man ser beslutningen i et 20 års 

perspektiv. 

I vurderingen er hensynet til elevene og den gamle Frøya VGS nærhet til Sistranda skole og bruk av 

spesialrommene vektlagt. Likeledes er nærheten til kantina ved Sistranda skole og Guri Kunna VGS hensyntatt. 

Videre har rådmannen vært opptatt av å finne løsninger som innebærer lavest mulig risiko for kommunen. I 

denne sammenheng er renterisikoen vurdert ved opptak av lån. I beregningen er det lagt til grunn en flat rente på 

2 % i hele låneperioden. Gitt at renten stiger med 1 %-poeng for eksempel neste år vil dette utgjøre en 

merkostnad på ca 3 mill kr i løpet av en periode på 10 år. Vedlikeholdskostnadene på bygget ved eventuelt kjøp 

er ikke beregnet. Disse anslås å være ca 150 kr/per m2/år.  

Likeledes vil handlingsregelen for låneopptak i 2019 ikke gir rom for ytterligere låneopptak enn det som ligger i 

vedtatt budsjett for 2019.  

Etter en totalvurdering både hva gjelder usikkerheten rundt elevtallsutviklingen, totale kostander mellom kjøp 

vs leie, og at lokalet skal være tilgjengelig fra juli/august 2019, mener rådmannen det vil være mest 

formålstjenlig å inngå en 10 års leiekontrakt.   

Ny vurdering vedr evt ny barneskole 1. 7. trinn bør tas opp på et senere tidspunkt og i god tid før en eventuell 

leieavtale går ut.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

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

leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   
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DEBATTHEFTE 2019 - KS SPØR  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområde? 

 

Frøya kommune ser at KS arbeid med felles utvikling av nasjonale løsninger er viktig. Dette er med på å 

sikre at kommunene ikke blir et A og B lag på digitaliseringsområdet. 

2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet?  

Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på? 

 

Frøya kommune slutter seg til at KS bør få et mer formelt mandat på området. Dette styrker 

påvirkningskraften i den kommunale sektor. 

Fordelen med et mer formelt mandat, er at KS vil representere sektoren med en større tyngde ovenfor 

statlige etater. 

Områder dette kan gjelde er informasjonssikkerhet og i forvaltningen og tjenesteleveransen av 

eksisterende statlige komponenter og løsninger som kommunal sektor benytter. 

Forutsetning av dette er at arbeidet KS gjør på vegne av sektoren er godt forankret i kommunesektoren 

gjennom gode samarbeidsmodeller med medlemmene. 

3. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak sentralt 

eller lokalt? 

 

Frøya kommune ønsker at midlene i mellomoppgjøret i 2019 fordeles sentralt. Anbefaler økning av 

ubekvemstillegg (lørd/søndag/natt) 

4.  Deler kommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige endringer i Hovedavtalen 

når den skal forhandles i 2019. 

 

Frøya kommune støtter KS’ vurdering vedrørende Hovedavtalen. 

5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover? 

 

Frøya kommune mener at utvikling av egne ansatte er den viktigste strategien for å dekke 

kompetansebehov. Så er det viktig å utvikle IKT-ferdigheter/digital kompetanse, innovasjonskompetanse, 

evne til læring/omstilling og samhandlings-/relasjonskompetanse. 
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6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner? I tilfelle hvilke? 

 

Frøya kommune er kjent med at det finnes ulikheter i de forskjellige tjenestetilbudene i kommunene. Dette 

er med bakgrunn i prioriteringer og økonomi. 

7. Hvordan kan kommunene selv og KS redusere uønsket variasjon? 

 

Frøya kommune ønskes at dette tilpasses tjenestene til lokale behov. Da det er ulike lokale behov i 

kommunene ønsker Frøya kommune at dette besluttes lokalt. Det er fleksibiliteten som gir bedre tjenester 

i vårt samfunn. Det er greit at det kommer rammestyring fra sentrale myndigheter, men detaljstyring må 

unngås. 

 

 

Vedlegg: 

 

KS debatthefte 2019 

 

 

Saksopplysninger: 

I Debattheftet blir spørsmålet om hvordan det kan skapes økt gjennomføringskraft i digitaliserings-

arbeidet problematisert. I tillegg presenteres det økonomiske grunnlaget for mellomoppgjøret 2019, 

og KS ber om innspill på hva som bør prioriteres innenfor den disponible rammen. Videre stilles det 

spørsmål om Hovedavtalen, og om hva som vil være de gode virkemidlene for læring og 

kompetanseutvikling i tjenestene framover. Avslutningsvis spør KS om hvordan man kan sikre lokalt 

tilpassede tjenester, samtidig som man også reduserer uønsket variasjon i tjenestetilbudet.  

Rådmannen legger med dette frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk 

behandling 

1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet? 

Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere og koordinere 

tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot statlig nivå, men også i arbeidet 

med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver et omfattende utviklingsarbeid blant annet med 

støtte fra ulike ressursmiljøer i kommuner og fylkeskommuner. Opprettelsen av Kommit-rådet bidrar 

også til koordinering og utvikling. KS har etablert finansieringsordningen DigiFin for felles digitale 

løsninger.  

Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det samme er 

bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til kommunal sektor på 

mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå. 

KS sin utvikling av SvarUt og SvarInn er et kjempegodt eksempel en nasjonal komponent/løsning som 

alle har tatt i bruk og hvor det enkelt for alle å ta i bruk. Flere slike eksempler finnes, men hvor det 

ligger noen begrensninger med tanke på å ta i bruk, men dette er i hovedsak begrensninger som 

skyldes utdatert/ikke oppgradert programvare for vår del f.eks. 

På denne bakgrunn spør KS om hvordan organisasjonen kan være god utviklingspartner, og hvordan 

solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et mer formelt mandat fra sine medlemmer på 

digitaliseringsområdet? 
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2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019? 

Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette de neste årene. 1,2 

% av rammen for mellomoppgjøret 2019 er bundet opp gjennom overheng, glidning og kostnader 

knyttet til endringer i ubekvemstilleggene som gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.2019. Det vil 

likevel kunne være rom både for sentrale lønnstillegg og for avsetning av lokal pott, dersom en slik 

profil prioriteres.  

 

Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av rekrutteringsutfordringene i 

kommunesektoren, og at lønn er ett av flere virkemidler. Rekrutteringsutfordringene varierer fra 

kommune til kommune og mellom fylkeskommunene. Lokale lønnsforhandlinger vil derfor kunne 

være et mer treffsikkert virkemiddel for å møte de lokale rekrutteringsutfordringene enn kun 

sentrale lønnstillegg. I tillegg er mange kommuner og fylkeskommuner i en sammenslåingsprosess 

fram mot 1. januar 2020, og det vil kunne være et særskilt behov hos disse med en lokal pott for å 

kunne harmonisere ulikheter i lønnsnivå. 

 

KS og DigUt har jo tatt initiativ til samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag. Denne er jo 

nå vedtatt i kommunestyret og der er vi med på et løp. Om det ikke i dette blir nasjonale 

komponenter i første omgang, vil vi jo få felles for Trøndelag. 

KS kunne gjerne fått mandat til en mer standardisering i publiseringsløsninger nasjonalt. Like 

portaler osv.  

 

Hovedavtalen 

Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt nivå og 

lokalt i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen har en formålspreget form slik at den kan dekke en 

stor sektor med mangfold og stor variasjon. KS mener den nåværende Hovedavtalen fortsatt 

fungerer godt i henhold til formålet. 

 

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 

I mars 2018 ble partene i offentlig sektor enige om en ny pensjonsordning. Innfasing av de nye 

ordningene skal etter planen starte i 2020. Ny pensjonslovgivning er på høring høsten 2018, og vil 

mest sannsynlig behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning av tjenestepensjonsreglene i 

Hovedtariffavtalen til ny lovgivning vil dermed kunne bli tema i 2019. Særaldersgrenser er ikke en del 

av dette arbeidet.  

 

3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode tjenester 

til innbyggerne? 

Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og beholde 

kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny organisering og 

oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av profesjoner. 

Den teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt trygghet, samtidig som det 

forventes mer variasjon og kompleksitet i arbeidslivet. Det er økt behov for ledelses- og 

omstillingskompetanse, digital kompetanse, samt spesialisert fagkompetanse.  
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KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med sektorens behov. 

Innspillene vil bli brukt i utvikling av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det 

interessepolitiske arbeidet opp mot nasjonalt kompetansepolitisk arbeid.  

4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket variasjon? 

Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet. Prinsippene om økonomisk og juridisk rammestyring 

er nedfelt i ny kommunelov. I tillegg understreker regjeringen både i perspektivmeldingen og i 

Kommuneproposisjonen for 2019 viktigheten av å unngå statlig detaljstyring, slik at kommunene og 

fylkeskommunene kan tilpasse tjenestene til lokale behov. Likevel blir det lokalpolitiske 

handlingsrommet utfordret som følge av økt statlig detaljstyring, herunder økt bruk av bindende 

bemanningsnormer og formelle kompetansekrav, parallelt med innføring av stadig sterkere 

individuell rettighetsfesting. 

Bakgrunnen er at det fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorganisasjoner påpekes at 

det er uønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at slik detaljstyring er nødvendig for å sikre et godt og 

likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man bor.  

 

5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover? 

Utfordringene i kommunene er å rekruttere kompetente arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer 

tverrfaglighet, samt organisering og oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse 

på tvers av profesjoner. 

Vi trenge «flere hender» i årene framover, spesielt innen helse, men også i andre sektorer. 

Alt som har med kompetanseutvikling rundt digital kompetanse på ledernivå og medarbeidernivå må 

jo være fremtiden for alle sektorer/tjenesteområder. Hvis ikke dette kompetanseområdet heves, vil 

det bli en bremsekloss fremover for tjenesteutviklingen og vi vil ha medarbeidere som ikke kan 

utføre jobben sin slik man burde. 

Gode virkemidler er bl.a. det som er satt i gang via Samhandlingsstrategien for digitalisering i Tr.lag – 

kompetanseløft for ledere. 

Dette er noe kommunene blir invitert til å må stille med personer til. Dette kan være en modell for 

slik læring også nivå under selve toppledergrupper osv. 

 

6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner/fylkeskommuner? I 

tilfelle hvilke? 

Det viktigste kompetansen å utvikle framover er IKT-ferdigheter/digital kompetanse, 

innovasjonskompetanse og evne til omstilling og samhandling. Mange medarbeidere mangler 

relevant og nødvendig teknologisk/digital kompetanse. 

Innbyggerne skal ha et godt tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Samtidig vet vi at det er 

variasjoner i tjenestetilbudet mellom kommuner. Mange av disse variasjonene avspeiler et mangfold 

som alltid vil være til stede, fordi utfordringene er ulike og innbyggerne har svært ulike behov. 
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7. Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon? 

Gjennom de siste tiårene er kommunene i økende grad blitt tillagt oppgaver gjennom ulike særlover, 
særlig på utdannings-, helse og sosialområdet. Innenfor hjemmesykepleie, praktisk bistand og 
opplæring, hjemmehjelp og avlastningstiltak er det blitt en sterkere rettighetsfesting. 
Målet er å styrke innbyggernes rettssikkerhet og å gi sterkere føringer for et godt tilbud på det 
enkelte områder. Samtidig medfører slike ordninger betydelig merarbeid og beslaglegger større 
ressurser i kommunene. Implisitt innebærer de dermed også en nedprioritering av andre områder, 
uten at dette er uttalt. Også bemanningsnormer sikter mot å sikre et godt og likeverdig tilbud på 
utvalgte områder, på tvers av kommuner. Samtidig låser de kommuner eller virksomheter til 
fastsatte løsninger. Kostnadene kan bli svært høye, og begrense interessen for å investere i nye og 
innovative løsninger som kan gi bedre tilbud med lavere bemanning. 
 
Framover vil kommunenes evne til omstilling være stadig viktigere. 
Et alternativ til statlig detaljstyring og normering av ressursinnsatsen i kommunene kan være at 
kommunesektoren selv reduserer uønsket variasjon 
 

Vurdering: 

 

Rådmann anbefaler å vedta forslag til vedtak 
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/ Kommunestyret  

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

gjeldende fra 01.01.2019. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.01.2018 sak 3/18 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 11 

gjeldende fra 01.01.2018. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2019 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

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

eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og 

tilhørende forskrifter hva angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede 

arkiver. 

 

I tillegg er IKA Trøndelag eiernes komeptansesenter innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning. 

 

Klæbu kommune skal slås sammen med Trondheim kommune 01.01.2020. Klæbu kommune trer ut av IKA 

Trøndelag fra og med 01.01.2019. 

 

Klæbu kommunes uttreden medfører endringer i eiersammensetningen og dermed små økninger i eierandel og 

eiertilskudd for eiekommunene ettersom det totalte antallet eiere reduseres fra 40 til 39. 

 

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

selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i selskapsavtalen skal vedtas i hver enkelt eiers 

kommunestyre og i fylkestinget. 
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EGENGODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING - KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 inkluderes området for utfylling i sjø på Siholmen 

(merket Område unntatt rettsvirkning i egengodkjent kommunedelplan) i kommunedelplan 

Sistranda, planid: 1620201508, og gis arealformålet Sentrumsformål. 

 

2. Høydebestemmelser for sentrumsformål Siholmen (planbestemmelse 4.3) endres til maksimum 

gesims/mønehøyde 14 meter. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.09.2018 sak 121/18 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner kommunedelplan Sistranda, planid: 1620201508, 

med de endringer som fremkommer i sakspapirene, jamfør § 11-15 i Plan- og bygningsloven: 

a. Planbeskrivelse, datert 07.09.18. 

b. Planbestemmelser, datert 06.09.18. 

c. Plankart, datert 10.09.18. 

d. Konsekvensutredning og ROS-analyse, datert 07.09.18. 

 

2. Unntatt fra rettsvirkning er område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser 

for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt høydebestemmelser, sendes ut på begrenset høring, 

jamfør §§ 11-14 og 11-16 i Plan- og bygningsloven. Høringsperioden settes fra 01.10.18 til 19.11.18.  

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i 

dokumentene, i henhold til vedtak. 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.09.2018 sak 147/18 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner kommunedelplan Sistranda, planid: 1620201508, 

med de endringer som fremkommer i sakspapirene, jamfør § 11-15 i Plan- og bygningsloven: 

a. Planbeskrivelse, datert 07.09.18. 

b. Planbestemmelser, datert 06.09.18. 

c. Plankart, datert 10.09.18. 

d. Konsekvensutredning og ROS-analyse, datert 07.09.18. 

 

2. Unntatt fra rettsvirkning er område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser 

for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt høydebestemmelser, sendes ut på begrenset høring, 

jamfør §§ 11-14 og 11-16 i Plan- og bygningsloven. Høringsperioden settes fra 01.10.18 til 19.11.18.  

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i 

dokumentene, i henhold til vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 31.05.2018 sak 61/18 

 

Vedtak: 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til 

kommunedelplan Sistranda med tilhørende planbeskrivelse (datert 27.04.18) med bestemmelser (datert 

20.04.18) og plankart (datert 04.05.18), legges ut på 3.gangs høring og offentlig ettersyn. 

2. Høringsperioden holdes fra 04.06.18 til 01.09.18. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i 

dokumentene, i henhold til vedtak.  

4. Hele eller deler av tidligere N2 avsettes til bolig. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.05.2018 sak 77/18 

 

Vedtak: 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til 

kommunedelplan Sistranda med tilhørende planbeskrivelse (datert 27.04.18) med bestemmelser (datert 

20.04.18) og plankart (datert 04.05.18), legges ut på 3.gangs høring og offentlig ettersyn. 

2. Høringsperioden holdes fra 04.06.18 til 01.08.18. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i 

dokumentene, i henhold til vedtak.  

4. Hele eller deler av tidligere N2 avsettes til bolig. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.06.2016 sak 116/16 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til kommunedelplan 

Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs 

høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til  

Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig formål/offentlig tjenesteyting.  

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.05.2016 sak 80/16 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.05.2016 sak 70/16 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Frøya kommunestyre at forslag til kommunedelplan 

Sistranda med planbeskrivelse med bestemmelser og tilhørende plankart, datert 13.05.16, legges ut på 2.gangs 

høring og offentlig ettersyn.  

Innspill fra Torbjørn Hammernes, grunneier Tuvneset/ Kjerka tas til 

Område B 3b, område for den gamle videregående skole, beholdes som offentlig formål/offentlig tjenesteyting. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.01.2016 sak 3/16 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.01.2016 sak 2/16 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 vedtar Frøya kommune at forslag til kommunedelplan for 

Sistranda sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Notat begrenset høring 

Kartutsnitt Siholmen  

Merknadsbehandling etter begrenset høring 

Høringsuttalelser  

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunedelplan for Sistranda har vært gjennom en lang og omfattende prosess siden varsel om oppstart av 

planrevidering. Kommunedelplanen har vært sendt ut på 3 høringsrunder. For oppsummering av tidligere 

saksgang vises til sakspapirer i sak 121/18, Frøya kommunestyre 27.09.18. Til 3. gangs høring kom det inn 

ytterligere detaljering til tidligere inkluderte innspill på Siholmen.  

 

Da disse ikke hadde vært på høring tidligere ble følgende vedtak gjort i sak 121/18:  

1. Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner kommunedelplan Sistranda, planid: 1620201508, 

med de endringer som fremkommer i sakspapirene, jamfør § 11-15 i Plan- og bygningsloven: 

 

a. Planbeskrivelse, datert 07.09.18. 

b. Planbestemmelser, datert 06.09.18. 

c. Plankart, datert 10.09.18. 

d. Konsekvensutredning og ROS-analyse, datert 07.09.18. 

 



Saknr: 8/19 

2. Unntatt fra rettsvirkning er område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser 

for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt høydebestemmelser, sendes ut på begrenset høring, 

jamfør §§ 11-14 og 11-16 i Plan-  og bygningsloven. 

 

Høringsperioden settes fra 01.10.18 til 19.11.18. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i 

dokumentene, i henhold til vedtak. 

 

Gjennom vedtaket egengodkjente kommunestyret kommunedelplan for Sistranda. Unntatt fra rettsvirkning var 

område for utfylling i sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser for sentrumsformål Siholmen. Dette ble sendt på 

begrenset høring i perioden 01.10.18-19.11.18.   

 

I høringsperioden kom det inn 6 høringsuttalelser, alle fra ulike sektormyndigheter. I hovedsak inneholdt disse 

faglige råd og retningslinjer for videre utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det kom ikke inn varsel om 

innsigelser.  

 

Vurdering: 

 

Innspillet vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og attraktivt område. Området foreslått for 

utfylling i sjø vurderes å understøtte kommunens intensjon om videreutvikling av Siholmen. Utforming og 

avgrensning av arealet ser ikke ut til å påvirke området avsatt til ferdsel i sjø. Under regulering må tema som støy 

og konsekvenser av havnivåstigning hensyntas.  

 

I tidligere kommunedelplan for Sistranda var det åpnet for en byggehøyde på 13 meter innenfor sentrumsformål 

på Siholmen. Med bakgrunn i forslagsstillers utviklingsplaner kan rådmannen ikke se at en økning av 

byggehøyden på 1 meter i vesentlig grad vil endre områdets karakter. Ytterligere detaljering om utforming vil bli 

tema under utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

Øvrige høringsuttalelser er svart ut i dokumentet Merknadsbehandling som ligger ved saken.  

 

Med bakgrunn i dette tilråder rådmannen:  

1. Området for utfylling i sjø på Siholmen (merket Område unntatt rettsvirkning i egengodkjent 

kommunedelplan) inkluderes i kommunedelplan Sistranda og gis arealformålet Sentrumsformål. 

2. Høydebestemmelser for sentrumsformål Siholmen (planbestemmelse 4.3) endres til maksimum 

gesims/mønehøyde 14 meter. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Innarbeides i kommunedelplan for Sistranda egengodkjent av Frøya kommunestyre 27.09.18, sak 121/18.  
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SPILLEMIDLER 2019 - PRIORITERINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader: 

Ordinære anlegg: 

 Sistranda stadion – storhall   gjentatt søknad 

 Sistranda stadion – klatrehall   gjentatt søknad 

 Sistranda stadion – garderober  fornyet søknad 

 Sistranda stadion – sosiale rom  fornyet søknad 

 Frøya flerbrukshall – skillevegger  fornyet søknad 

 

Nærmiljøanlegg: 

 Nordskag og Kverva grendalag – nytt dekke ballbinge, ny søknad 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Søknadene er levert elektronisk til Frøya kommune som saksbehandler og videresender dem til Trøndelag 

fylkeskommune. Frøya formannskap foretar en endelig prioritering etter en anbefaling fra Frøya Idrettsråd. 

Frøya har ingen nye søknader om ordinære anlegg i 2019, men vi har fortsatt fem søknader som er godkjente 

og som ikke er fullt innvilget på grunn av lange restanser og mangel på midler i fylkeskommunen. Av de 

søknadene som fremmet i 2018 har vi fått delvis innvilget spillemidler når det gjelder Sistranda stadion – 

storhall der vi har fått utbetalt kr. 1 456 000 av totalt godkjent kr 8 000 000. Sistranda stadion – klatrehall er 

også delvis innvilget, kr. 1 250 000 av godkjent stønadsbeløp på kr 2 500 000.  

Øvrige søknader er også godkjent men her har vi fått avslag på «grunn av lav prioritering i forhold til andre 

søknader som var til behandling». Søknadene tilfredsstiller samtidig de formelle vilkårene og kan fremmes på 

nytt i denne runden. 

Når det gjelder nærmiljøanlegg, små anlegg med totalkostnad inntil kr 600 000 har vi mottatt en ny søknad for 

2019. Dette er skifte av gressmatte i ballbingen ved Nordskag skole. Det søkes her om midler til rehabilitering 

som er mulig på idrettsgulv og gressmatter som er over 10 år gamle. 

Frøya kommune har fortsatt to allerede innvilgede søknader som ikke er realisert. Dette gjelder skateanlegg og 

aktivitetsanlegg ved Sistranda skole hvor vi er innvilget henholdsvis kr 300 000 og kr 184 000. 



Saknr: 9/19 

Disse to søknadene ble innvilget i 2017, men på grunn av at gammelskolen ved Sistranda skole enda ikke er 

flyttet har ikke anleggene blitt fullført. «Tilskudd som ikke blir brukt i løpet av 2 år etter at tilsagnet er gitt, blir 

inndratt» heter det i vedtaket. Fristen for disse to anleggene er 14 juni 2019. 

I 2018 søkte vi nærmiljømidler på et sykkelanlegg ved Nabeita skole, dette prosjektet er fullført og spillemidlene 

på kr 193 000 vil bli utbetalt i løpet av 2018.  

Videre har NMK Frøya og Nabeita IL sendt inn søknad på utsettelse vedrørende anlegg der det ble innvilget 

spillemidler i 2015. Dette gjelder henholdsvis klubbhus og løpebaner. Frøya kommune har forskuttert 

spillemidler med henholdsvis kr. 1 000 000 til NMK Frøya og kr. 722 000 til Nabeita IL/Frøya Idrettspark. 

Rådmannen har god tro på at disse anleggene blir realisert i 2019. 

Frøya Idrettsråd har diskutert prioriteringene og ettersom det er de samme anleggene som sto på lista i 2018 
fant ikke rådet å endre tidligere prioriteringsliste. 
 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har til sammen godkjente spillemidler på totalt kr. 12 212 000 når det gjelder ordinære anlegg, 

av dette er nevnt kr. 2 706 000 allerede utbetalt. 

Ettersom vi har mottatt noe av spillemidlene når det gjelder Frøya Storhall og Frøya klatrehall bør det være håp 

om å få ytterligere utbetalinger i 2019. 
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SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2019 - 2022  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya godkjenner uprioritert Anleggsliste 2018 – 2022 som vedlegg til Handlingsplan for fysisk aktivitet, 

idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune. 

 

 

Vedlegg: 

 

Anleggsliste uprioritert 

 

Saksopplysninger:   

 

For å kunne søke spillemidler for hus, anlegg og aktivitetsfremmede tiltak skal kommunen ha en godkjent 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsplan. Det gjøres oppmerksom på at 

godkjent handlingsplan ikke bekrefter kommunal delfinansiering. 

Handlingsplana, eller «anleggsliste» til kommunedelplanen skal rulleres hvert år. Her må alle anlegg det skal 

søkes spillemidler for være med. Planen må politisk behandles. 

Frøya kommune må vedta en liste hvor planlagte innlegg står oppført for å kunne søke spillemidler på disse. 

Listen inneholder også anlegg som kommunen har fått informasjon om og som er på planleggingsstadiet. Alle 

anlegg på listen vil ikke nødvendigvis realiseres, men om man ønsker å starte en søknadsprosess må anlegget stå 

på listen. 

Noen anlegg som står på listen har vi allerede mottatt beskjed om godkjenning av spillemidler, men disse er ikke 

realisert. Dette gjelder blant annet skateanlegg og bevegelsesanlegg ved Sistranda skole som ikke er realisert på 

grunn av at gamle Sistranda skole enda ikke er flyttet. De nye anleggene er planlagt der gammelskolen står. 

Tildelingen er gyldig i to år g anleggene bør derfor realiseres innen juni 2019 om spillemidlene skal beholdes. 

Vurdering: 

 

For å sikre rettighetene i forhold til å kunne søke spillemidler anbefaler rådmannen at «Anleggsliste 2018 – 

2022» vedtas som vedlegg til «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya 

kommune». Denne planen er for øvrig under revidering og skal vedtas som en del av «Kulturplan 2014 – 2019» 

som også er under revidering. Når det gjelder ny «Anleggsplan – Handlingsplan for idrettsanlegg» er Frøya 

Idrettsråd orientert og vil bli en viktig høringsinnstans. 
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TITRAN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV BOK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Walter Hakkebo innvilges et tilskudd på kr. 10 000 som støtte til utgivelse av «Boka om Titran». Midlene 

tas fra «Reserverte tilleggsbevilgninger» som før dette vedtaket har en saldo på kr. 450.000. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om økonomisk støtte til utgivelse av boka om Titran. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Walter Hakkebo, titterværing som for tiden er bosatt i Sandnes vil gi ut en bok fra sitt hjemsted Titran.  

Selv om Hakkebo er bosatt på Sandnes her han ofte på Titran og har en glødende interesse for stedet og 

historien. Hjertet er på Titran, sier han i søknaden. 

Boken han vil gi ut er bygd opp rundt hans samling av postkort fra Titran, nærmere 60 forskjellige, det eldste fra 

1905. Alle postkortene er tekstet med hva som vises og gamle stedsnavn. Andre ting er også med i boka bla. 

Titran Canning med etiketter, krigshistorien fra Stabben, Titranulykka og Sletringen. 

Budsjett for boka er kr. 100 000 og utgis i samarbeid med Tom Skare ved Higraf AS. 

 

Vurdering: 

 

Titran er kanskje den plassen i Frøya kommune som har flest fortellinger å videreformidle. Å gjøre dette 

gjennom utstrakt bruk av bilder virker utrolig spennende og kan være en flott måte å formidle historien på. 

Spesielt ovenfor yngre generasjoners kan denne boka fungere som en inngangsport til å fordype seg i de ulike 

historiene som for eksempel Titranulykka og Stabben fort, som er noen av de viktigste fortellingene i 

kommunens historie. 

Stabben og Titran har de siste åra merket en kraftig økning i besøkende, en slik bok kan være med å gjøre 

fiskeværet til et enda mer populært sted å besøke.  

Rådmannen finner dette prosjektet spennende og innstiller på at prosjektet støttes med kr. 10 000. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Ny saldo på konto «resetverte tilleggsbevillgninger» er kr. 440.000 
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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ORDFØRERS ORIENTERING  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/144    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE MØTE 04.12.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 04.12.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 04.12.18 

 

 

 

 















































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/145    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.12.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 19.12.18 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/148    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Guri Kunna Møtereferat 151018  

Guri Kunna Vedlegg 10 - Kommentarer til opplæringstilbudet 2019-20  

Museet 2018 

Protokoll 19.12.2018. Rep. Midt-Norge 110 sentral IK 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte i Frøya kommune 28.11.18 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Hemne 7. desember 2018 

Årsrapport 2018 Bedriftshelsetjenesten 
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NOTAT 

 

Referatdato  : 19.10.18 

Møtedato  :  15. oktober 2018 

Kl   : 1000 - 1230 

Møtested  :  Guri Kunna videregående skole, Frøya 

 

Møtedeltakere : Elevrepresentant for skolestedet på Frøya – David Bremnes 

     Elevrepresentant for skolestedet på Hitra – Håvard Ranheim - forfall 

     Fylkestingsrepresentant Tor Berg, Rødt - forfall 

     Fylkestingsrepresentant Lill Harriet Sandaune, FrP 

  Repr. for lokalt pol. system på Hitra – Ole L. Haugen 

     Representant for lokalt politisk system på Frøya - Berit Flåmo 

     Representant for lokalt politisk system i Snillfjord - Lars Erik S. Vitsø - forfall 

     Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Hitra - Randi S. Lundqvist 

     Representant for lokalt samfunns- og næringsliv på Frøya - Torill Pettersen 

     Representant for ansatte ved skolestedet på Frøya - Bjørn Jensen 

     Representant for ansatte ved skolestedet på Hitra – Olav Athammer 

     Representant for ungdomsskolen i Snillfjord – Susann Hestnes - forfall 

     Representant for ungdomsskolen på Hitra – Hege Østmark - forfall 

     Representant for ungdomsskolen på Frøya – Margit Kristiansen 

     Rektor ved skolen Espen Arntsberg 
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Sak 9/2018 Godkjenning av referat fra skoleutvalgsmøte 15. oktober 

Forrige møte i skoleutvalg for Guri Kunna videregående skole ble avholdt 12. 

mars på Hitra. Møtereferatet er vedlagt møteinnkallinga (Vedlegg 1 – Referat fra 

skoleutvalgsmøte 12. mars 2018). 

 

   Vedtak 

   Møtereferatet godkjennes. 

 

 

Sak 10/2018 Skolestarten 2018 – Elevtall i de ulike grupper 

Skolen vil i skoleutvalgsmøtet orientere om gruppestørrelser innenfor de ulike 

utdanninger skoleåret 2018-19 (Vedlegg 2 – Elevtall i de ulike grupper og 

utdanninger ved skolen - 2018-19). 

    

   Vedtak: 

   Informasjonen om gruppestørrelser tas til orientering. 

 

 

Sak 11/2018  Framtidas skole – Skolebruksplan Trøndelag 

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune besluttet i desember 2017, FT-sak 

25/17, å sette i gang arbeidet med en ny skolebruksplan for de videregående 

skolene i Trøndelag. Skolebruksplanen skal være et utviklingsarbeid som sikrer 

likeverd om de fysiske rammene for de videregående skolene.   

 

I vedlegg 3 - Drøftingsnotat: Framtidas skole – Skolebruksplan Trøndelag, har 

fylkesrådmannen drøftet mulige valg i forhold til oppfølging av Fylkestingets 

vedtak i FT-sak 95/18 og 100/18 som omhandler følgende skoler: 

- Guri Kunna videregående skole 

- Hemne videregående skole 

- Indre Fosen, ny videregående skole i Vanvikan 

- Melhus videregående skole 
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- Ole Vig videregående skole 

- Oppdal videregående skole 

- Verdal videregående skole 

- Åfjord videregående skole 

- Trondheim øst, ny videregående skole 

Behovene ved de enkelte skolene er også nærmere beskrevet i drøftingsnotatet. 

For Guri Kunna videregående skole er behov ved begge skolesteder beskrevet og 

vurdert som nødvendige tiltak. Rektor vil i skoleutvalget orientere nærmere om 

de omhandlede behovene i drøftingsnotatet som gjelder vår skole 

 

   Vedtak: 

 Tas til orientering 

 

 

Sak 12/2018 Forslag til tilbudsstruktur i de videregående skolene i Trøndelag 2019-20 

Høringsutkastet for det videregående skoletilbudet i Trøndelag fylkeskommune 

ligger vedlagt innkallinga som vedlegg 4 – 9. Skolene har høringsfrist til 17. 

oktober med å sende inn høringssvar.  

  

Foreslått opplæringstilbud ved Guri Kunna videregående skole er tilsvarende 

årets tilbud. Dette innebærer at fylkeskommunen foreslår å ikke utlyse VG2 

VG2 salg, service og sikkerhet skoleåret 2018-19. Dette tilbudet tilbys ikke 

inneværende skoleår heller. Skolen tilbyr med andre ord kun VG1 Service og 

samferdsel. Blir det foreslåtte opplæringstilbudet vedtatt vil ikke disse elevene få 

fullføre sin utdanning ved Guri Kunna videregående skole. Årsaken til at 

fylkeskommunen ikke foreslår at VG2 lyses ut er på grunn av for få elever på 

VG1-nivå.  

  

Inneværende skoleår tilbyr skolen både VG2 og VG3 automatiker. Det er 

foreslått at begge disse to tilbudene lyses ut skoleåret 2019-20 tross relativt lavt 

elevtall. Fylkeskommunen begrunner det med at tilbudet er sterkt etterspurt i 

lokalt næringsliv.  
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Kommentarer til foreslått opplæringstilbud ved skolen for skoleåret 2019-20 er 

vedlagt innkallinga (Vedlegg 9 - Kommentarer til opplæringstilbudet 2019-20 - 

Høringsinnspill fra Guri Kunna videregående skole).  

 

    Vedtak: 

Kommentarer til opplæringstilbudet 2019-20 – Høringsinnspill fra Guri Kunna 

videregående skole vedtas som høringsinnspill fra skoleutvalget med korrigering 

/ spissing ang. utdanningstilbudet service og samferdsel. 

Vedlagt det korrigerte/spissede innsendte drøftingsnotat (vedlegg 10) 

 

 

Sak 13/2018 Orientering om kompetansekartleggingsprosjektet og planer videre 

 Skolen har i 2018 jobbet med et kompetansekartleggingsprosjekt slik at skolen 

skal ha et godt grunnlag for å vurdere hva som er de riktige utdanningstilbudene 

ved skolen i et langsiktig perspektiv, og for å ha et best mulig grunnlag for å 

vurdere dimensjoneringa av disse.  

 

Skolen ønsker også gjennom kompetansekartlegginga å skaffe en best mulig 

oversikt over hva offentlig- og privat næringsliv etterspør i den hensikt å tilpasse 

kurs- og utdanningstilbudet ved Guri Kunna ressurssenter best mulig. I det ligger 

det også en ambisjon om at ressurssenteret i framtida skal tilby 

fagskoleutdanninger og flere høgskoleutdanninger utover sykepleierutdanninga 

som i dag tilbys. 

 

Rektor vil i møtet orientere om kompetansekartleggingsprosjektet og hva som er 

de foreløpige resultatene av prosjektet. 

 

   Vedtak 

Rektors informasjon tas til orientering. Venter på rapport. Egen sak på neste 

møte når rapporten foreligger. Rapporten sendes ut til medlemmene i 

skoleutvalget så snart den foreligger.  
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Sak 14/2018 Informasjon fra Guri Kunna ressurssenter – Pågående og planlagte 

aktiviteter 

Leder for Guri Kunna ressurssenter orienterer om pågående aktiviteter i senteret 

og hvilke aktiviteter det jobbes med for å settes i gang. 

 

Vedtak 

  Informasjonen fra leder av Guri Kunna ressurssenter tas til orientering. 

 

 

Sak 15/2018 Møteplan 2019 

 Det er hensiktsmessig å legge en plan for antall møter og når disse bør 

gjennomføres i løpet av året.  Rektor vurderer det slik at det bør gjennomføres et 

skoleutvalgsmøte i første halvdel av mars 2019, og et møte ca 15. oktober.  

 

   Innstilling 

Første møte gjennomføres 11. mars og det andre møtet gjennomføres 15. 

oktober. 

 

Vedtak:  

Møteplan godkjennes. 

    

Sak 16/2018 Eventuelt 

 Ingen saker. 
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DET VIDE REGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUDET 201 9 - 20 20

Høringsinnspill fra Guri Kunna videregående skole

Viser til « Høring – Det videregående opplæringstilbudet 2019 - 20 », datert 13 . 09 .1 8 .

Skolen som regional utviklingsaktør

Skal vi som skole kunne lykkes med å være en god regional utviklingsaktør må skolen være i

nær dialog med næringslivet i forhold til hvilke utdanninger vi skal tilby , og dimensjonering

av disse. Det signaliseres også tyd elig fra oppdrettsnæringa at skal man lykkes med å ta ut det

enorme potensialet som er mulig i næringa, er det avgjørende at industrien lykkes med å

tiltrekke seg både riktig og tilstrekkelig kompetanse . U tdanning og forskning blir derfor helt

avgjørende f or fortsatt vekst. I dette ligger det ulike utdanningsveier innenfor yrkesfag, men i

framtida blir det også svært viktig for næringas videre utvikling at flere har kompetanse og

utdanning på høgskole - og universitetsnivå.

Videre har det resterende næringsliv, både offentlig og privat, behov for ulike typer

kompetanse både fra videregående skole og fra høgskole - og universitet. For at samfunnet på

Hitra og Frøya fortsatt skal utvikle seg så positivt som det har gjort er det viktig at de n lokale

vider egående skolen også tilbyr de utdanningene som det bredere samfunns - og nærin gsliv

har behov for. Alternativ t blir det kun tilbudt et smalt og mindre attraktivt utdanningstilbud

for våre ungdommer. Et smalt utdanningstilbud i den videregående skolen vil he ller ikke bidra

positivt for tilflytting i en region hvor det er forventet stor vekst og der det derfor vil være

stort behov for arbeidskraft i årene framover.

I takt med at det er stor arbeidsinnvandring til Hitra og Frøya i tillegg til at det er bosatt et

betydelig antall flyktninger i regionen de senere år, har skolene fortsatt behov for ressur ser til

flerspråklige søkere.
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Foreslått opplæringstilbud ved Guri Kunna videregående skole skoleåret 201 9 - 20 :

VG1

• Bygg - og anleggsteknikk

• Elektrofag

• Helse - og oppvekstfag

• Naturbruk

• Restaurant - og matfag

• Service og samferdsel

• Studiespesialisering

• Teknikk - og industriell produksjon

VG2

• Akvakultur

• Automatiker

• Barne - og ungdomsarbeiderfag

• Byggteknikk

• Elenergi

• Fiske og fangst

• Helsearbeiderfag

• Kokk - og servitørfag

• Maritime fag

• Matfag

• Produksjons - og industriteknologi

• Studiespesialisering

VG3

• Automatiker

• Påbygging til generell studiekompetanse

• Studiespesialisering

Ber om at plasstallet ved de ulike utdanningene drøftes med skolen etter søknadsfristens

utløp.
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Ikke for eslåtte tilbud som skolen ønsker utlyst

VG2 Salg, service og sikkerhet

Skolen har med unntak av inneværende skoleår hatt utdanningstilbudet service og samferdsel

både på VG1 - og VG2 - nivå. I høringsutkastet til opplæringstilbud for skoleåret 201 9 - 20 er

VG2 - tilbudet ved skolen ikke foreslått startet opp på grunn av for lavt antall elever på VG1 -

nivå inneværende skoleår. Vi ber om at VG2 - tilbudet utlyses da skolen har 6 elever

inneværende skoleår på VG1 - nivå i tillegg til at flere elever lokalt ikke ha r gjennomført VG2 -

tilbudet da det ikke ble tilbudt inneværende skoleår. Det antas at disse vil være søkere

skoleåret 2019 - 20 dersom utdanningstilbudet tilbys . Tilbys ikke VG2 - tilbudet vil heller ikke

årets VG1 - elever få ful lført sin utdanning ved skolen. E rfaringsvis vet vi at terskelen for å

flytte for å fullført utdanninga kan være så høy at valget blir å ikke fullføre den påbegynte

utdannelsen. Næringsliv på Hitra og Frøya er også tydelige på at det vil være behov for

kompetanse fra dette utdanningstilbu det lokalt blant de mange service - og reiselivsbedriftene i

Øyregionen.

Fylkestingets vedtak i sak 29/17 sier også følgende:

- Tilbudsstrukturen ved de videregående skolene i distriktet bør gi grunnlag for at flest

mulig av elevene kan fortsette på samme sk ole mellom årstrinnene.

- Alle skoler med yrkesfaglige utdanningsprogrammer skal i hovedsak ha både VG1 og

VG2 innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.

Blir ikke VG2 - tilbudet tilbudt ved Guri Kunna vgs skoleåret 2019 - 20 vil det i tilfelle være i

strid med de to ovennevnte punktene fra fylkestingsvedtaket.

Service og samferdsel har også de senere år vært et attraktivt tilbud for s økere med voksenrett

uten at disse i særlig grad er inntatt i det ordinære opplæringstilbudet. Skolen ser det som

hensiktsmessig at disse elevene hadde kunnet blitt tatt inn sammen med elevene som har

ungdomsrett. På denne måten hadde disse elevene fått et opplæringstilbud på Hitra og Frøya.

Alternativet for dem er å flytte til andre kommuner med voksenopplæringstilbud da det ikke

e r mulig å dagpendle til andre skoler .

Skolen har tradisjonelt organisert tilbudet innenfor service og samferdsel slik at VG1 - og

VG2 - elevene har en god del såkalte «sammenslåtte timer» der VG1 - og VG2 - elevene er



TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
GURI KUNNA VIDEREGÅENDESKOLE

sammen i timer. Dette fordi elevtallet har vært såpass lavt i begge gruppene. Ved å slå

sammen timer vil det i mange sammenhenger være positivt for læringsmiljøet i tillegg til at

det reduserer skolens kostnader ved gjennomføring av tilbudene. Hvis skolen bare skal tilby

VG1 vil skolen ikke ha en VG2 - klasse å «dele» kostnadene med . Dette vil i tilfelle føre til at

det bli r et svært kostbart utdanningstilbud når en vet at elevtallet vanligvis er lavt og dermed

lave tils kudd .

Fillan/Sistranda 8 . oktober 2018

Espen Arntsberg
Guri Kunna videregående skole
Rektor



Trøndelags Kysthistoriske Museum 2018.

Januar/Februar.
Vi startet det nye året med at Fiskarlaget holdt sitt årsmøte på museet. De to første 
månedene av året gikk med til å ferdigstille kjøkkenet i 1. etg. Her ble det fokus på å 
få til kjøkken i gammel stil. Gamle materialer og inventar ble skaffet til veie og 
montert.

Mars.
Kjøkkenet ble bygd ferdig i mars og for å få de siste detaljer på plass tok vi kontakt 
med damene i seniordansen for siste finpuss.
Vi begynte å planlegge aktivitet utover vår/sommer. Vi hadde fått forespørsel om det 
gikk an å fremføre monologen «Den siste viking» med plass til 100 sitteplasser. Vi 
var så heldig å få stoler fra Sjøblomsten. Etter at vi fikk mulighet til å utvide lokalet 
fra huseierne så kunne vi ta på oss oppgaven.
I påska hadde vi  foredraget om «Marin Søppel» som ble holdt av Hilde og Odd Arne 
fra Mausund Feltstasjon. Det var mange som fikk øynene opp for hva søppel i havet 
kan føre til den ettermiddagen.

April/Mai.
Det ble avholdt årsmøte.
Det ble endel arbeid med klargjøring på Vingleia for ny sesong. Det ble montert nytt 
strømaggregat og flytekaia med landgangen ble gjort klar.
Det var besøk fra Livsglede for eldre.
Museet var med å organiserte søppelrydding i strandsonen.

Juni.
I tillegg til vertskap for besøkende ble det arbeidet med å montere fundament for 
båtmotorene. Forberedelser til «Den Siste Viking» og opprigging av ting i lokalene 
som ble gitt til museet. Besøk av Fylkesmannen og redaktør i adressa. Endel besøk 
ifbm «Oda fra havet». Vi kjøpte nye møbler til begge stuene på Vingleia og nye 
senger i hele 2.etg. Dette ble en standardheving som vi håper å tjene inn med flere 
gjester.

Juli.
Festivalen startet og Steinar Eilif startet motorene utenfor museet og det trakk endel 
oppmerksomhet. NRK Trøndelag sendt sabb lyden på direkten.
Om kvelden den 4. Juli ble monologen «Den Siste Viking» framført på museet. Det 
var 90 gjester som møtte opp for å høre den flotte framførelsen.
Det ble jobbet mye med å forberede foredraget om hvalfangsten i Frøya. Tirsdag den 
17. fremførte Rita Hovde foredraget om hvalfangst og det var 65 besøkende som fikk 
med seg det flotte foredraget. Det var mye besøk i juli av feriefolk med røtter på 
stedet og det ble mang en stund med mimring og gode historier.



August.
Jan Peder Hansen og undertegnede hadde møte med avdelingsleder og faglærere ved 
Byåsen Videregående Skole i Trondheim den 13 aug. Interessen for å komme utover 
er stor og flere faglærere var opptatt av mulighetene her ute. Vi venter på forslag her.
Det ble fra museets side vist interesse for båtmodeler som Arnfinn Kynnø hadde laget
og Vidar tok kontakt for om mulig å få utstillingen ut til Mausund.

September.
I tillegg til besøk så hadde vi planlagt en visekveld. Magne Romestrand ble kontaktet 
og det ble avtalt den 11. sept med temaet Erik Bye.
Dagen før måtte Magne melde avbud og etterhvert fikk vi Bjørn Fjellvær til å 
komme. Kvelden var reddet og det ble en flott forestilling av en flink artist.
Vi hadde fått det klart at modelbåtene skulle utstilles hos oss. Odd Magne Ervik tok 
jobben med å lage egnet utstillingsplass sammen med oss.
Hjemmehjelpen på Mausund laget hyggekveld på museet for hjemmeværende eldre 
og dette var så positivt at det er gjentatt flere ganger. Vi får mye gammel historie her.

Oktober.
Johan Håkon Hilmarsen kom med to motorer til oss, og flere kommer da det avvikles 
et museum i Stavanger.
Arnfinn plasserte modelbåtene og ble prøvekjørt.
Vi åpnet for visning og det var mange fiskere som fikk noe å prate om den kvelden.
Vi rigget til for humoraften den 23. men humoristen møtte ikke opp uten at vi fikk 
noe varsel. Vi viste film fra gammmeltida og gjorde det beste ut av situasjonen.

November/Desember.
Vi monterte motorkasser for vinteren.
Det ble etablert et samarbeid med forfatter Terje Nordheim om å skrive bok om 
husene på Mausund. Dette er noe vi skal jobbe med utover neste år og planen er å 
være ferdig til høsten.
Den 20. ble det endelig kveld med Erik Bye sanger og Magne Romestrand fikk vist 
oss hvilken fantastisk musiker han er. Stor stemning.
Kystmuseet  v /Hans Jacob Farstad tok kontakt for å samarbeide om 
hermetikkfabrikker i Hitra og Frøya. Vi har holdt møte og vi jobber med temaet og 
tenker å være ferdig til høsten neste år, avhengig av finans.
Vi hadde julebasar den 04.12. med grøt og julekaker. Torstein spilte julesanger fra et 
gammelt hefte som vi har fått trykket opp. Overskuddet her ga vi til veilysa, 4000,-.
Vi har hatt besøk av 1258 på museet og ca 130 på Vingleia. Vi har 234 medlemmer.
Vi takker alle som har bidratt og ønsker velkommen til neste år på museet.

Arnstein

















 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Møtedato/tid: 28.11.2018 kl 09:00-12.45 

Møtested: Herredshuset, møterom A 

 
Møtende medlemmer: 

 

Lars Nordgård, møtt i sak 47, 49, 43-45, 48, 50-52 
Helge Borgen 

 

Kirsten Dragsnes  
Laila Wedø  
 
Forfall: Sten Arntzen 
 
Arkivsak: 18/500  
 
Merknader:  
Helge Borgen tiltrådte som leder i sak 41, 42 og 46 (leder tiltrådte møtet kl. 10.30) 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 41, 42, 46, 47, 49, 43-45, 48, 50-52 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
41/18 Godkjenning av møteprotokoll 
42/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
43/18 Forslag til møteplan våren 2019 
44/18 Enhetsbesøk våren 2019 
45/18 Orientering om konsulentkostnader i Frøya kommune 
46/18 Orientering om implementering av GDPR 
47/18 Vedtaksoppfølging etter forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og 

unge 
48/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge 
49/18 Statusrapportering for finansiell revisjon 2018 
50/18 Nytt fra utvalgene 28.11.18 
51/18 Referatsaker 
52/18 Eventuelt 
 
 
 
 
  



Sak 41/18 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 41/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
 
Sak 42/18 Godkjenning av innkalling og sakliste  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 42/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Innkalling og sakliste godkjennes.  
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Innkalling og sakliste godkjennes.  
 
 
Sak 43/18 Forslag til møteplan våren 2019 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 43/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for våren 2019: 
 

• Onsdag 6. mars  
• Onsdag 24. april  
• Onsdag 19.juni  

 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak: 
 
Møtedatoer for våren 2019: 
 

• onsdag 27. februar 
• tirsdag 30. april 
• onsdag 12. Juni 

 
Møtestart er kl. 10.  
 
 
 
 
 



Vedtak: 
Møtedatoer for våren 2019: 
 

• onsdag 27. februar 
• tirsdag 30. april 
• onsdag 12. juni 

 
Møtestart er kl. 10.  
 
 
Sak 44/18 Enhetsbesøk våren 2019 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 44/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges frem uten innstilling.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget ønsker å besøke Kysthaven i sitt første møte våren 2019. 
  
Omforent forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget besøker Kysthaven i sitt første møte i 2019. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget besøker Kysthaven i sitt første møte i 2019. 
 
 
Sak 45/18 Orientering om konsulentkostnader i Frøya kommune  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 45/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonen har evaluert bruken av eksterne konsulenter.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Omforent tilleggsforslag: 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om evalueringen av konsulenttjenester.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om evalueringen av konsulenttjenester.  
 
 
Sak 46/18 Orientering om implementering av GDPR   
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 46/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 



Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering. 
 
Behandling: 
Personvernombud i Frøya kommune, Lars Christian Larsen, orienterte kontrollutvalget om 
regelverket og om hvordan regelverket etterleves i kommunen. Personvernombudet svarte også 
på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering. 
 
 
Sak 47/18 Vedtaksoppfølging etter forvaltningsrevisjon av helhetlig 
innsats for barn og unge    
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 47/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  
 
Behandling: 
Vedtak som innstilling.  
 
Kommunalsjef, Roger Ansgard Antonsen, orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Omforent tilleggsforslag: 
 
Med dette ser kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av helthetlig innsats for barn og unge som 
lukket.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  
 
Med dette ser kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av helthetlig innsats for barn og unge som 
lukket.  
 
 
Sak 48/18 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for 
barn og unge  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 48/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Frøya 
kommune. For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer, og 
leveringsfrist er 1. april 2019.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget mener at prosjektplanen svarer til bestillingen. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Omforent tilleggsforslag: 



 
I forbindelse med forvaltningsrevisjonen ber utvalget om en vurdering av timebruken fra 
revisjonen.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Frøya 
kommune. For å gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer, og 
leveringsfrist er 1. april 2019.  
 
I forbindelse med forvaltningsrevisjonen ber utvalget om en vurdering av timebruken fra 
revisjonen.  
 
 
Sak 49/18 Statusrapportering for finansiell revisjon 2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 49/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Wenche Holt orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
 
Sak 50/18 Nytt fra utvalgene 28.11.18 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 50/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgene til orientering.  
 
Behandling: 
Helge Borgen orienterte fra kommunestyre og Laila Wedø orienterte fra formannskapet. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgene til orientering.  
 
 
Sak 51/18 Referatsaker  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 51/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Omforent forslag til vedtak:  
 
Lars Nordgåd deltar på kontrollutvalgskonferansen i januar.  
 



Vedtak: 
Lars Nordgård deltar på kontrollutvalgskonferansen i januar.  
 
 
Sak 52/18 Eventuelt  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 28.11.2018 52/18 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet.  
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet.  
 
 
 



 

 

Referat møte i regionrådet i Orkdalsregionen 

Tid: 7. desember 2018, 1000-1400 

Sted: KulØr´n, Øragata 21, Kyrksæterøra, 

 

Til stede: Oddvar Indergård, Geir Ove Storstein, Arild Røland, Pål Terje Bekken, Thomas Sandvik, 

Arvid Hammernes, Odd Jarle Svanem, Torger Aarvaag, Dag Willmann, Laila Hjertø, Vibeke Mehlum, 

Petter Lindseth, Oddbjørn, Bang, Svein henry Berdal, Finn Hoff, Ola T Heggem, Birgit Reisch, Line 

Flåtten, Jon P Husby, Jan-Yngvar Kiel, Bjørn hammer, John Lernes, Birger Hellan, Ola Rognskog, 

Kirsten Mellemsæther, Håkon Kibsgaard Jordet (ref) 

Innledere: Emilie Gynnild, Vegtrafikksentralen midt, Nils Kristian Moe, Elisabeth Eldegard Eriksen og 

Tor Kristian Haugan, Trøndelag politidistrikt. John Kåre Solem, Thamsklyngen 

 

Sakliste 

Innslag ved kulturskolen i Hemne 

1: Innkalling, sakliste og opprop 

Godkjent 

2: Vel møtt til Hemne ved ordfører Odd Jarle Svanem 

Ordfører Svanem orienterte om status på næringslivet i Hemne. Kommune ønsker å bygge boliger for 

å hjelpe folk inn på boligmarkedet med konseptet «leie for å eie».  Store utfordringer med 

vanntilførsel i Hemne. Pusser opp skole og skal bygge ny brannstasjon.  

Daglig leder i Orkdalsregionen ble takket av. 

3: Beredskap og vei med utgangspunkt i hendelsene på Hitra og Frøya tidligere i høst. Andre saker i 

relasjonen politiet og kommuner ble drøftet. 

Momenter fra innlegg: 

Leder for Vegtrafikksentralen Region midt i Statens vegvesen, Emilie Gynnild: 

 5 veitrafikksentraler i Norge 

 18 trafikkoperatører på vegtrafikksentral Midt 24/7 åpentid 

 80% av hendelser i tuneller drivstoffmangel, punktering eller motorhavari 

 50 værstasjoner på 175.no 

 Mottar 100 000 telefonsamtaler i året 

 Viktig å gi folk forutsigbarhet før reisen 

 Beredskapsplan for tuneller og avbøtende tiltak for å få beredskapen opp på akseptabelt nivå 

 Hvordan kan man sikre seg at de nærmeste bilbergerne blir brukt? Det er pr i dag ikke noe 

flåtestyring på bilbergerne 

 Det lages en logg over trafikkdata som er åpen for alle som formidler trafikkinformasjon 

 Twitter er en viktig kanal for å få ut informasjon, viktig kanal for media ikke minst 

 NRK trafikk er viktig for å formidle 



 

 

 Kartet på 175.no er viktig 

 Friksjon er «ferskvare» 

 Veiene er inndelt i forskjellige driftsklasser som sier noe om prioritering av for eksempel 

strøing og salting 

Politimester Nils Kristian Moe, lensmann Tor Kristian Haugan og Elisabeth Eldegard Eriksen, 

stasjonssjef Heimdal/sør:  

 Alle jobber mot det samme mål og det er å bygge bedre samfunn 

 Politiet tar full selvkritikk når det utrykningen til skytehendelsen på Klubben på Frøya 

 Det var ikke pågående dødelig vold og politimesteren mener det var en god politifaglig 

vurdering som lå til grunn.  

 Det er ingen endring i vaktberedskapen i Orkdalsregionen etter 2009, forskjellen er hvilende 

vakt. Det bor for lite folk til å kunne forsvare et heldøgnstilbud på Hitra og Frøya 

 85% av oppdragene dekkes i arbeidstida, utfordringen er helgene. 

 Viktig at kommunene svarer på høringen om politidekningen 

 Politiinndelingen følger fylkesinndelingen 

 Endrede krav til politiet etter 22. juli om å gå rett på i en skarp situasjon 

 Det har vært samtrening mellom politi, ambulanse og brann 

 Politimesteren er veldig glad for at det er kritikk mot politiet og hilser dialogen velkommen 

 Orkdalsregionen har lagt godt til rette for såkalte tilrettelagte avhør, eks overgrep mot barn. 

Politiet i Orkdalsregionen føler at det har godt samarbeid med for eksempel barnevernet. 

Dette hadde ikke vært mulig uten de grepene som er tatt i politireformen 

 Politiet risikovurderer folk som begår overgrep på nett. Mange av disse blir overvåket, 

spesielt de som er i høyrisikogruppen 

 Potensielle overgripere blir tilbudt samtaler på Brøset. Veldig ressurskrevende 

 18 stykker må til for å holde en politibil på veien 24/7 

 Er utfordrende å dekke opp godt med politikontakter 

 Kommer på plass flere politikontakter over jul 

 Politikontakter dekkes også opp med patruljer på kveld og helg 

 Viktig at politipatruljer er til stede der de bær være 

 Det er mye mer kompetent politi som er ute i forhold til før politireformen 

 Ressursene blir sideforflyttet ved behov 

 Lønnsutgiftene i politiet har gått opp fra 75 til 85%.Har måttet ta ut innsparing andre 

områder jfr innsparing på administrasjon i staten. 

Momenter fra ordskifte: 

 Rindal er veldig fornøyd med Politiråd 

 Det vil bli overført ressurser fra Møre og Romsdal til Trøndelag, kanskje tilsvarende 5-6 

stillinger 

 Stiller spørsmål om vaktskifter skjer på uheldige tidspunkt 

 Snillfjord etterlyser dialog med politiet på alvorlige trafikkulykker. Usikkerhet rundt det å 

sette krisestab når man ikke vet hvor de forulykkede kommer fra 

 Politiet vil gjerne komme tilbake til regionrådet og de ser på forumet som en god dialogarena 

 

 



 

 

 

 

4: Søknad næringsfond fra Thamsklyngen, presentasjon ved John Kåre Solem, Thamsklyngen 

BAKGRUNN 

Det ble orientert om dette på møte i AU 13. august 2018. 
Forretningsidéen er å etablere en klyngeorganisasjon for bedrifter i Orkdalregionen innenfor fagfeltet 
sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Thamsklyngen er en medlemsorgansiasjon og følgende er 
hentet fra hjemmesiden til Thamsklyngen: 
Thamsklyngen sitt formål er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft gjennom å være en 
pådriver i det digitale og grønne skiftet med fokus på sirkulære prosjekt. Økt konkurransekraft skal gi 
økt verdiskapning og sysselsetning i regionen. Klyngesamarbeidet har i tillegg hensikt å: 

 Gi medlemmene tilgang på viktige produksjonsfaktorer, ideer og impulser til innovasjon 
gjennom samspill og samarbeid. 

 Øke verdiskapningen og lønnsomheten hos medlemmene via nye forretningsmodeller. 

 Tiltrekke investeringer og nyetableringer i regionen. 
 Det overordnede målet med Thamsklyngen er å etablere en industriell symbiose hvor deltagerne kan 
utøve innovasjon og danne nye samarbeid. Et slikt nettverk vil hjelpe de med omstillingen til det 
grønne skiftet, samt gi de tilgang til nye forretningsmuligheter og flere konkurransefortrinn. Den 
største fordelen med fokus på sirkulær økonomi kontra lineær tilnærming er at det ikke krever noen 
form for endringer av kvalitet eller ekstra kostnader. 

Se vedlegg for søknad. 

VURDERING: 

Dette er et tiltak sekretariatet ser positivt på. Det har hele Orkdalsregionen som nedslagsfelt og det 
tar for seg temaer som er veldig tidsaktuelle. Prosjektet har blitt veldig godt mottatt innenfor 
næringslivet og skal direkte svare ut næringslivets utfordringer. Prosjektet har fått innvilget samme 
beløp fra Trondheimsregionen som vi er omsøkt.  

INNSTILLING FRA AU: 

AU innstiller overfor regionrådet at det bevilges kr 250.000,- fra næringsfondet i Orkdalsregionen. 
Det forventes at Thamsklyngen bidrar til et samarbeid med aktører i hele regionen. Det ønskes 
jevnlige tilbakemeldinger om hvordan prosjektet utvikler seg. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Det bevilges kr 250.000,- fra næringsfondet i Orkdalsregionen. Det forventes at Thamsklyngen bidrar 

til et samarbeid med aktører innenfor beslektede temaer i hele regionen. Det ønskes jevnlige 

tilbakemeldinger om hvordan prosjektet utvikler seg. 

VEDTAK: 

Det bevilges kr 250.000,- fra næringsfondet i Orkdalsregionen. Det forventes at Thamsklyngen bidrar 

til et samarbeid med aktører innenfor beslektede temaer i hele regionen. Det ønskes jevnlige 

tilbakemeldinger om hvordan prosjektet utvikler seg. 

5: Utmelding av Trøndelags Europakontor 



 

 

BAKGRUNN: 

Orkdalsregionen har vært medlem i Trøndelags Europakontor (TE) siden våren 2016 og det er tid for 
å ta medlemskapet opp til vurdering. Noe av bakgrunnen for innmeldingen er at det er nedfelt i SNP 
at vi skal ha et sterkere engasjement på internasjonale spørsmål. Følgende vedtak ble gjort på 
regionrådsmøte 5. februar 2018: «Vi søker om medlemskap i Trøndelags Europakontor så raskt dette 
lar seg gjøre. Det første året kan finansieres med oppsparte fond i Orkdalsregionen. Medlemskapet 
heretter betales flatt pr kommune.» En annen motivasjon for å melde seg inn i TE var å ta del i det 
nettverket her i Trøndelag rundt organiseringen av TE og da spesielt på næringssiden. Dette har vært 
til en viss grad vært vellykket. Men det er personavhengig og TE’s medlemsmasse består av ulike 
aktører som ikke nødvendigvis har så mye til felles med våre interesser.  Utmelding av TE må skje 
innen første kvartal med virkning fra påfølgende årsskiftet. Det betyr at hvis vi melder oss ut nå så er 
vi medlem ut 2019. 
 

VURDERING: 

Sekretariatet i Orkdalsregionen vurderer det slik at Orkdalsregionen har for små administrative 

ressurser til at det kan forsvares å ha et medlemskap i TE. Orkdalsregionen ønsker fortsatt å ha en 

internasjonal tilnærming og man kan se etter andre måter å løse dette. Trøndelag fylkeskommune er 

den desidert største eieren og sekretariatet anbefaler at vårt engasjement på dette nivået kan, og 

bør gå gjennom fylkeskommunen. På denne måten knytter man sterkere bånd til fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen har flere dedikerte personressurser som jobber internasjonalt som 

Orkdalsregionen kan benytte seg av. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Orkdalsregionen melder seg ut av Trøndelags Europakontor innen 1. kvartal 2019. Medlemskapet vil 

opphøre 31. desember 2019. 

VEDTAK: 

Orkdalsregionen melder seg ut av Trøndelags Europakontor innen 1. kvartal 2019. Medlemskapet vil 

opphøre 31. desember 2019. 

6: Søknad næringsfond «Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid» 

ved skogpådrivernettverket i Trøndelag 

BAKGRUNN: 

Denne saken har vært til orientering i AU og ordførerkollegiet. Det har nå kommet en søknad til 

næringsfondet fra skogpådrivernettverket hvor det søkes om kr 180.000 pr år over tre år. Til sammen 

kr 540.000,- Se vedlegg for søknad. 

VURDERING: 

Både AU og ordførerkollegiet har vurdert dette til å være et positivt tiltak som kommer innunder det 

som er nedfelt om dette temaet i strategisk næringsplan og at det dekker et vesentlig område i 

Orkdalsregionen, både tematisk og geografisk. Ordførerkollegiet kom med følgende anbefaling til 

regionrådet på sitt møte 26. oktober: 

Ordførerkollegiet i Orkdalsregionen ser positivt på at skogpådriverprosjektet blir videreført. 
Orkdalsregionen ønsker å være en aktiv tilrettelegger for utvikling av landbruket i egen region samt 
bidra til samarbeid mellom kommuner, Fylkesmann, fylkeskommune og næring.  



 

 

Orkdalsregionen støtter arbeidet med å videreføre en ordning med aktivitetsfremmende 
skogpådrivere som et viktig verktøy for videreutvikling av skogbruket i regionen.  
Ordførerkollegiet tar forbehold om behandling i regionrådet av eventuelle søknader om midler. 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Regionrådet bevilger kr 180.000 pr år over tre år, til sammen kr 540.000 til prosjekt 

«Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid». Vedtaket forutsetter at 

tiltaket fullfinansieres. 

VEDTAK: 

Regionrådet bevilger kr 180.000 pr år over tre år, til sammen kr 540.000 til prosjekt 

«Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn fremtid». Vedtaket forutsetter at 

tiltaket fullfinansieres. 

8: Budsjett og fordeling 2019  

Moment fra ordskifte: 

Kapasiteten på sykepleierutdanningen må opp og det må avtales møte med NTNU 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Budsjett og fordeling vedtas som fremlagt 

VEDTAK: 

Budsjett og fordeling vedtas som fremlagt 

 

9: Møteplan 2019 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Møteplan vedtas som fremlagt 

VEDTAK: 

Møteplan vedtas som fremlagt med unntak: 8. mars 2019 bør unngås som dato for regionråd grunnet 

kollisjon med konferanse i KLP. 

 

10: Ansettelse av ny daglig leder (sekretariatsleder) i Orkdalsregionen og konstituering av daglig 

leder 

Momenter fra ordskifte: 

 Det er en uting at forvaltningssakene skal gå til regionrådet og ikke enkeltkommunene 

 Kommune vil ha seg frabedt at Trøndelag fylkeskommune inntar en mer offensiv rolle i 

arealplanleggingen 

 Etter møte med de andre regionrådene, fylkeskommunen og fylkesmann er inntrykket at det 

helt klart er problematisk å sette bort driften av regionrådet til private aktører 

BAKGRUNN: 



 

 

Nåværende daglig leder har sagt opp sin stilling og forlater Orkdalsregionen ved utgangen av 2018. 

Det vedlegges utkast til stillingsannonse og det bes om innspill til denne. Eventuelle innspill blir 

vurdert lagt inn i den endelige utlysningen som skal vedtas på regionrådsmøtet. Sittende daglig leder 

har stil seg positiv til å være behjelpelig i en overgangsperiode til konstituert daglig leder er på plass. 

VURDERING: 

AU innstiller på at regionrådet vedtar å lyse ut stillingen som daglig leder. AU innstiller på at Bjørn 

Buan får en forespørsel om å konstitueres som daglig leder. Sannsynligvis er ikke ny daglig leder på 

plass før nærmere sommeren.  

FORSLAG TIL VEDTAK: 

 Stillingen som daglig leder i Orkdalsregionen lyses ut så fort som mulig. 

 AU får fullmakt til å konstituere Bjørn Buan som daglig leder  

VEDTAK: 

 Stillingen som daglig leder i Orkdalsregionen lyses ut så fort som mulig. 

 AU får fullmakt til å konstituere Bjørn Buan som daglig leder  

 



Møte i regionrådet i Orkdalsregionen

v/ Emilie Gynnild, seksjonsleder VTS

Vegtrafikksentralen midt

10.12.2018



Viktig rolle i trafikkberedskap

Hovedoppgaver:

Overvåker og oppdager situasjoner (hendelser)

Håndterer hendelser og sette verk tiltak
– Nødsituasjoner og ulykker
– Varsler drift, nødetater, bilbergere
– Styrer tunneler, variable skilt,
– Holder oversikt ved ras og flom
– Oversikt over vegarbeid – arbeidsvarsling
– Mottar tips på telefon 1 75

Informerer trafikanter, media, nødetater

Vegtrafikksentralen
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Vegtrafikksentralene (VTS)

10.12.2018

Hver region har sin VTS

Oslo
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VTS i region øst har nasjonalt operativt
ansvar for Vegmeldingstjenesten
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Eget studium for trafikkoperatører

Krav trafikkoperatør:
– 2 - 3 års høgskole eller relevant erfaring
– Personlige egenskaper

Opplæring
– Lokal opplæring
– Trafikkoperatørstudiet i Norge over to år

med autorisasjonsprøve.
– Reautorisering hvert 4. år.
– Spisskompetanse på utvalgte fagområder

Øving, trening og evaluering
3 team med teamdag hver 3. onsdag

Eneste land i Europa med
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Derfor bør du varsle 1 75
Her går raset i Gråura nær Oppdal

10.12.2018



Slik overvåker vi trafikken i tunneler
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Overvåker og styrer

1 2 000 km riks - og fylkesveg

Styring av ca 80 tunneler
– Nødtelefon (SOS - telefoner) til VTS
– Alarmer når brannslukningsapparat fjernes
– Videoovervåkning, AID, i 1 0 tunneler

Videokamera på høytrafikkerte veger

Styring av 3 bruer

Variable skilt, friteksttavler, stopplys, bommer,
signalanlegg ++

VTS og tunnelsikkerhet



Trøbbel i tunnel – bruk nødtelefon (SOS)

Bruk nødtelefon ved alle typer
hendelser
Da vet Vegtrafikksentralen hvor
du er og kan gi deg hjelp

Hendelser i tunnel
– 80% drivstoffmangel,

motorhavari eller punktering
– 1 5% kollisjoner eller ulykker
– 5% brann eller røykutvikling

10.12.2018



5 0 værstasjon er – 1 75 . no ell er appen Vei vær
Webkamera på

1 0.1 2.201 8 Foto: Svend Inge Ræder



Håndtere hendelser og
sette i verk tiltak
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Vi mottar ca 1 00 000 telefonsamtaler i året

10.12.2018

Drift/
byggherre:
1 4000
Elektro:
1 2000

Nødtelefoner
( inkl testing)
1 5000

Politi/nødet
1 1 000

Arbeid, SVV
media mm.
1 4000

Tips:
1 8000
Spørsmål
1 6000



Bes t på s ervi ce!
VTS midt

10.12.2018

Svarprosent 93%
Svar innen 1 5 sek: 50%



Vi veri fi serer, stedfester, l oggfører og varsl er vi dere
Viktig kontaktpunkt for Statens vegvesen

1 0.1 2.201 8 Foto: Knut Opeide & Henriette Erken Busterud



Beredskap for å håndtere nødsituasjoner
Hva vi vet og hva vi frykter
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Gi trafikanter forutsigbar og trygg reise

Forutsigbar reisetid,
– rekke barnehage, jobb og fly
Hindre stress, mer trafikksikker
Kan velge alternativ reiserute
Kan velge alternativ reisemåte
Riktig utstyrt for føret
Hindre at trafikanter kjører inn i
, tunnelbrann etc

Folk blir mer fornøyd når de får info i forkant

10.12.2018



Vegl oggen – h ar al l i n fo

Produserer trafikkmeldinger

Standardisert tekst, stedsnavn, strekninger

Datex II - europeisk standard (CEN) for utveksling av
språkuavhengig trafikkinformasjon.

10.1 2.201 8



Meldinger på vegvesen.no

Fra vegvesen.no til Datex
- språkuavhengig europeisk standard for trafikkmeldinger
– Åpen datakilde – kilde for google , navigasjonssystemer i

biler og andre tilbydere

Facebook / twitter
- Kilde for andre media

- NRK Trafikk – ny radiokanal
region midt
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Gi folk en trygg og forutsigbar reisehverdag
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1 75.no

10.12.2018



1 0.1 2.201 8

https:// www.vegvesen.no/intranett/ Etat/ Organisasjon/ Organisasjonsk
art/ Etatledelsen/regioner/ Region+midt/ny - radiokanal - med -
trafikkmeldinger - fra - region - midt
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Vegl oggen :

1 2.1 1 .201 8 1 7:42 : AMK melder om bil på taket på
sørsiden av tunnelen. VTS stenger tunnelen. Politiet
melder en person fastklemt i personbil i nordgående.
1 2.1 1 .201 8 1 7:47 : Varslet BH og vakt 1 606.
1 2.1 1 .201 8 1 7:54 : Kl 1 7:50 NRK og twitter
oppdatert.
1 2.1 1 .201 8 1 8:28 : Politiet ønsker kontakt med
UG,VTS varsler til UG. Politiet melder at en person er
omkommet.
1 2.1 1 .201 8 1 8:31 : Innsatsleder politi øsnker at vi
sikrer video ifm ulykken, melder at deler av hendelsen
skjedde inne i tunellen. Forøvrig så er fotoboks
påkjørt.
1 2.1 1 .201 8 1 8:31 : VTS sender SMS og varslet VTS
øst og Regionvegsjef.
Info til BH.
1 2.1 1 .201 8 1 8:32 : Sendt SMS VD/RØ/VTS:
VTS midt melder kl 1 8:30 om et trafikkuhell på
sørsiden av E6 Helltunnelene i Malvik, Trøndelag. Én
person er bekreftet omkommet, ingen andre involvert.
Vegen er stengt, UU er varslet.
VTS øst
1 2.1 1 .201 8 1 8:43 : Signalgruppe - vakt varslet om
nedkjørt fotoboks. Blir ikke gjort noe med det før
i morgen.
1 2.1 1 .201 8 22:21 : Politiet ringer inn, melder at
tunnelen kan åpnes om 5 minutter. De har fått
fjerna bilen
1 2.1 1 .201 8 22:22 : Byggherre varslet.
1 2.1 1 .201 8 22:25 : Twitter oppdatert.
1 2.1 1 .201 8 22:25 : VTS åpner tunnel og endrer til
åpen melding.
1 2.1 1 .201 8 22:26 : Stengt gruppa varslet epost

1 0.1 2.201 8
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«Kontakten med
Vegtrafikksentralen har stor
betydning. Det er viktig å ha
kontakt med hverandre for å få et
bilde av hvordan trafikken flyter. Vi
melder VTS hvis vi oppdager noe
som har betydning og motsatt.
Mitt inntrykk er at det er et godt
og viktig samarbeid.»
Anne Birgitte Arras, innsatsleder ved Trøndelag politidistrikt

10.12.2018



«Samarbeidet på trafikkulykker er
veldig viktig. At vi har tilgang på
kamera.

Vi samarbeider også om
fagseminar, vi har felles fagdager
som er matnyttig.»

Arvid Vollum , daglig leder ved 110 - sentralen Trondheim

10.12.2018



«VTS er vår viktigste kilde til
trafikkmeldinger. Vi er helt
avhengig av samarbeidet med
operatørene.
Ikke bare det vi får fra VTS’ene på
vegvesen.no og Twitter , men først
og fremst kommunikasjon via
telefon.

Petter Ingholm Gustavsen, gruppeleder i NRK Trafikk

10.12.2018



Fremtiden

Vegtrafikksentralen
fortsatt statlig oppgave
Trafikkberedskap for
SVV, fylkene og Nye
veier

10.12.2018
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1 0.1 2.201 8 https://arcg.is/1 1 H1 Tn
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Møte med 
Regionrådet i 
Orkdalsregionen
7.12.2018



Nærpolitireformens 6 delmål

•v
1) Et mer tilgjengelig og tilstedeværende 
politi med god lokal forankring og samhandling 

2) Et mer enhetlig politi som leverer likere 
polititjenester med bedre kvalitet over hele 
landet

3) Et politi med mer målrettet innsats på 
forebygging, etterforskning og beredskap

4) Et politi med bedre kompetanse og 
kapasitet, som deler kunnskap og lærer av 
erfaringer

5) Et politi som skaper bedre resultater i en 
kultur preget av åpenhet og tillit, gjennom god 
ledelse og aktivt medarbeiderskap

6) Et politi som arbeider mer effektivt ved å ta i 
bruk bedre metoder og ny teknologi
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NATIONAL POLICE DIRECTORATE

ENHET/AVDELING

NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Prioriterte funksjoner

Etterretning
Analysere og forstå

utfordringene i kriminalitetsbildet

Politipatruljen
Løser flere oppgaver på stedet

Politiråd og politikontakt
Samhandling med kommunene
om kriminalitetsbildet

Felles straffesaksinntak
Tilgjengelig
etterforskningsledelse og riktig
innsats fra start

Tjenesteplanlegging
Prioriterer og planlegger
ressurser basert på innsikt

Operasjonssentralen
Helhetlig styring og
ledelse av patruljen

Modig
Helhetsorientert

Respekt
Te

Førstelinje

I N N BYGGERN E

N ærpol i ti et skal være et pol i ti som :
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Nærpolitiet skal være et  politi som:

•Er lokalt tilstedeværende

•Har god lokalkunnskap

•Har en bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere

•Vektlegger og balanserer forebygging, ordenstjeneste, etterforsking og 
beredskap.

Det er avgjørende at dette leddet har ressursene, kompetansen og 
kvaliteten som trengs for å være aktivt til stede der folk er og situasjoner 
oppstår. (Innst. 307 L (2014-2015))



Videre fra innstillingen

•Alle kommunene skal ha en politikontakt. Politikontaktens arbeid skal 
utføres i kommunen vedkommende er kontakt for. Dette vil være et 
viktig kontaktpunkt mellom politiet, publikum og de ulike aktørene i den 
enkelte kommune også der man ikke har egne tjenestesteder. 
Politikontaktene skal ha en eller flere dager i uken der de er til stede i 
kommunene der det ikke er tjenestested.

•Politiet og kommunene skal utvikle forpliktende handlingsplaner slik at 
befolkningen er sikret en helhetlig forebyggende tjeneste i sitt 
lokalsamfunn.
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Et løfte til innbyggerne

• Innbyggerne skal få vite hva de får og hva et "nærpoliti" vil bety i 
praksis for deres lokalsamfunn.

•Hva innbyggerne skal få av tjenester etter endringene, og hvordan, skal 
legges fram skriftlig for kommunestyrene, dersom kommunen ønsker 
det. Politimester skal utarbeide dokumentet.

•Dokumentet skal være realistisk og tydelig, med vekt på hvordan det 
forebyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken beredskap innbyggerne 
kan forvente og hvordan politiet vil sikre tett kontakt med bla. Lokale 
frivillige beredskapsorganisasjoner

•Dokumentet må være utformet presist nok til at det er mulig å evaluere 
sluttresultatet

•Alle berørte kommuner skal gis mulighet til å komme med en uttalelse 
om dokumentet. Uttalelsen skal tillegges vekt ved en eventuell klage.

10.12.2018 • Side 7
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Anm saker Hovedpolitisone 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 est 2018 2008-2018 2017-2018
Orkdal lensmannsdistrikt 1744 1841 2301 1902 1672 1809 1969 1931 1630 1737 1917 1726 -6,3 -10,0

ANNEN 157 169 185 192 172 170 201 220 189 202 159 149 -11,6 -6,0
ARBEIDSMILJØ 10 10 5 5 9 9 8 10 3 2 13 7 -34,5 -49,7
MILJØ 28 24 38 33 31 24 15 33 23 44 57 24 0,0 -57,9
NARKOTIKA 94 103 260 137 114 117 191 149 103 85 128 103 -0,4 -19,9
SEDELIGHET 20 36 30 46 48 44 44 32 42 46 52 49 36,4 -5,6
SKADEVERK 153 132 127 94 106 95 91 62 74 71 80 69 -47,9 -14,1
TRAFIKK 501 541 623 594 511 683 681 805 688 654 729 631 16,6 -13,5
UNDERSØKELSESSAKER 58 51 68 66 82 90 77 76 67 113 110 85 66,8 -22,6
VINNING 562 588 784 566 427 395 473 353 246 209 226 266 -54,7 17,8
VOLD 130 156 148 155 144 158 163 144 149 161 206 157 0,7 -23,7
ØKONOMI 31 31 33 14 28 24 25 47 46 150 157 187 501,8 18,8

Anm saker Hovedpolitisone 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 est 2018 2008-2018 2017-2018
Gauldal politistasjonsdistrikt 4215 4240 4499 4918 4636 4497 4148 4780 4357 4181 4029 3983 -6,1 -1,1

ANNEN 329 333 317 386 384 356 351 448 440 384 375 361 8,4 -3,7
ARBEIDSMILJØ 9 13 12 8 9 10 13 17 19 19 17 16 25,9 -3,7
MILJØ 38 37 32 28 25 32 44 23 15 31 29 35 -5,7 20,4
NARKOTIKA 324 327 375 397 448 513 391 527 514 353 369 371 13,4 0,5
SEDELIGHET 82 53 62 59 72 71 60 60 81 85 85 103 93,5 20,6
SKADEVERK 243 275 317 327 268 233 214 242 267 263 278 233 -15,1 -16,0
TRAFIKK 1055 1104 1082 1154 1108 1210 1109 1431 1184 1263 1065 1191 7,9 11,9
UNDERSØKELSESSAKER 97 138 144 148 177 159 151 156 140 184 170 157 13,8 -7,6
VINNING 1610 1500 1742 2011 1753 1527 1460 1445 1307 967 981 827 -44,9 -15,7
VOLD 326 328 338 328 294 292 279 335 281 330 347 326 -0,6 -6,0
ØKONOMI 102 132 78 72 98 94 76 96 109 302 313 362 174,4 15,7

Anmeldt kriminalitet 



10.12.2018 • Side 9

Oppklaringsprosent 

Voldtekt 2015-2018 Totalsum Ikke oppklart Oppklart Oppkl%
Orkdal lensmannsdistrikt 60 27 25 48,1

AGDENES 2 1 1 50,0
FRØYA 7 2 3 60,0
HEMNE 6 1 5 83,3
HITRA 7 3 0,0
Meldal 6 2 4 66,7
ORKDAL 15 8 7 46,7
SKAUN 12 7 3 30,0
SNILLFJORD 3 2 1 33,3

Totalt Trøndelag pd 710 306 347 53,1

Voldtekt 2015-2018 Totalsum Ikke oppklart Oppklart Oppkl%
Gauldal politistasjonsdistrikt 103 41 55 57,3

KLÆBU 4 1 2 66,7
MELHUS 24 8 16 66,7
MIDTRE GAULDAL 4 1 2 66,7
OPPDAL 15 6 9 60,0
RENNEBU 4 1 3 75,0
RØROS 7 6 100,0
TRONDHEIM 44 24 16 40,0

Totalt Trøndelag pd 710 306 347 53,1
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Oppklaringsprosent 

Seksuelle overgrep 2015-2018 Totalsum Ikke oppklart Oppklart Oppkl%
Orkdal lensmannsdistrikt 121 42 67 61,5

AGDENES 2 1 1 50,0
FRØYA 14 4 7 63,6
HEMNE 22 6 14 70,0
HITRA 10 3 3 50,0
MELDAL 13 3 9 75,0
ORKDAL 31 12 19 61,3
SKAUN 19 8 9 52,9
SNILLFJORD 6 3 3 50,0

Totalt Trøndelag pd 1360 458 813 64,0

Seksuelle overgrep 2015-2018 Totalsum Ikke oppklart Oppklart Oppkl%
Gauldal politistasjonsdistrikt 215 71 133 65,2

HOLTÅLEN 3 2 1 33,3
KLÆBU 16 2 13 86,7
MELHUS 33 11 21 65,6
MIDTRE GAULDAL 21 3 17 85,0
OPPDAL 18 6 12 66,7
RENNEBU 8 4 4 50,0
RØROS 14 2 10 83,3
TRONDHEIM 100 41 53 56,4

Totalt Trøndelag pd 1360 458 813 64,0
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Ungdomskriminalitet 

Ungdomskriminalitet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 est 2018 2010-2018 2017-2018
AGDENES 4 4 1 2 3 1 1 -100,0 -100,0

MILJØ 1
SEDELIGHET 2 1 -100,0 -100,0
SKADEVERK 2 -100,0
TRAFIKK 1 2 2 1
VINNING 1
VOLD 2 1

FRØYA 15 11 14 33 14 13 11 20 7 -56,4 -67,3
ANNEN 1 1 1 2 2 -100,0
MILJØ 1 1 1 9,1
NARKOTIKA 2 2 1 1
SEDELIGHET 1 1 3 1 2 1 2 118,2 118,2
SKADEVERK 3 1 12 3 3 5 -100,0 -100,0
TRAFIKK 5 6 5 7 9 4 4 10 2 -56,4 -78,2
VINNING 1 3 2 1 -100,0
VOLD 5 6 7 1 3 1 -100,0 -100,0
ØKONOMI 1

Orkdal lensmannsdistrikt 94 82 91 133 84 66 81 113 70 -25,5 -38,1
Totalt Trøndelag pd 1572 1328 1336 1076 1003 1223 1057 1380 1255 -20,2 -9,1



10.12.2018 • Side 12

Ungdomskriminalitet 

Ungdomskriminalitet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 est 2018 2010-2018 2017-2018
MELDAL 1 7 8 10 5 10 7 6 2 118,2 -63,6

ANNEN 4 3 2 1
NARKOTIKA 1 1 1
SEDELIGHET 1 1 3 -100,0
SKADEVERK 1 1 2 3 1 3 -100,0
TRAFIKK 2 4 3 2 2 2
UNDERSØKELSESSAKER 1 1
VINNING 1 1 1 1 1
VOLD 1 1 2 1 -100,0

ORKDAL 51 42 50 26 19 21 16 38 31 -40,1 -19,6
ANNEN 3 9 6 2 1 4 3 7 9 190,9 24,7
ARBEIDSMILJØ 1
NARKOTIKA 1 4 1 1 2 2 1 9,1
SEDELIGHET 3 2 6 2 4 1 1 6 1 -63,6 -81,8
SKADEVERK 9 3 12 3 6 3 2 3 -63,6 63,6
TRAFIKK 10 11 10 13 5 4 3 4 8 -23,6 90,9
UNDERSØKELSESSAKER 7 1
VINNING 20 4 6 5 2 2 14 2 -89,1 -84,4
VOLD 5 9 2 2 8 2 5 5 9,1 9,1

Orkdal lensmannsdistrikt 94 82 91 133 84 66 81 113 70 -25,5 -38,1
Totalt Trøndelag pd 1572 1328 1336 1076 1003 1223 1057 1380 1255 -20,2 -9,1
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Ungdomskriminalitet 

Ungdomskriminalitet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 est 2018 2010-2018 2017-2018
HEMNE 9 2 3 9 10 21 32 20 118,2 -38,6

ANNEN 4 1 2 9 1 -72,7 -87,9
MILJØ 2 -100,0
NARKOTIKA 2 5 172,7
SEDELIGHET 1 2 1
SKADEVERK 5 3 2 3 1 -63,6
TRAFIKK 2 1 4 13 9 3 -63,6
UNDERSØKELSESSAKER 2 1 -100,0
VINNING 1 1 1 2 5 1 9,1 -78,2
VOLD 4 1 1 1 2 -45,5 118,2
ØKONOMI 5

HITRA 2 5 7 29 7 2 8 8 9 336,4 9,1
ANNEN 1 1 1 1 2 1 4 336,4 336,4
NARKOTIKA 5 1
SEDELIGHET 2 3 2 2 1 -45,5
SKADEVERK 1 1 11 3 2 -100,0 -100,0
TRAFIKK 5 3 1 1
VINNING 1 11 1 -100,0
VOLD 1 1 1 1 2
ØKONOMI 2 -100,0

Orkdal lensmannsdistrikt 94 82 91 133 84 66 81 113 70 -25,5 -38,1
Totalt Trøndelag pd 1572 1328 1336 1076 1003 1223 1057 1380 1255 -20,2 -9,1
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Ungdomskriminalitet 

Ungdomskriminalitet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 est 2018 2010-2018 2017-2018
SKAUN 10 11 6 24 25 8 15 8 2 -78,2 -72,7

ANNEN 1 1 7 5 1 -100,0
NARKOTIKA 1 3 6
SEDELIGHET 2 1 9 3 1 1 1 1 9,1
SKADEVERK 2 3 1 4 3 -100,0
TRAFIKK 3 2 2 1 9 2 3 3 1 -63,6 -63,6
VINNING 1 3 1 2 -100,0 -100,0
VOLD 3 3 3 2 1 1 3 2 -100,0 -100,0
ØKONOMI 1

SNILLFJORD 2 5 6 2 2 2 -100,0
ANNEN 1
MILJØ 1 -100,0
SKADEVERK 5
TRAFIKK 1 5 1 1 1 -100,0
VINNING 1 1
VOLD 1

Orkdal lensmannsdistrikt 94 82 91 133 84 66 81 113 70 -25,5 -38,1
Totalt Trøndelag pd 1572 1328 1336 1076 1003 1223 1057 1380 1255 -20,2 -9,1
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Responstid 

Responstidsoppdrag 2018 Orkdal lensmannsdistrikt Antall
Trafikk 42
Psykiatri/suicidal 12
Brann 15
Vold 10
Annet 5
Totalt 84











Form ål

• Thamsklyngen sitt formål er å
styrke de regionale bedriftenes
konkurransekraft gjennom å være en
pådriver i det digitale og grønne
skiftet med fokus på sirkulære
prosjekter.

• Thamsklyngen skal i tillegg bidra
med å gjøre regionen attraktivt for
nyetableringer.



STYRET

EGEN FOREN I N G
KLYNGEAKTIVTET

MEDLEMMER AKSJONÆRER

EGN E AKSJESELSKAP
KOMMERSIELLAKTIVITET

SPI N OFF



Styret



Dette er Thamsklyngen



Næringsmiddel 

Prosess

Offshore

Bilde: Kraftverk.no Bilde: Steis.no

Bilde: Nutrimar

Dette er Thamsklyngen



S AM AR B EI D Bilde: Richard Sagen Bilde: uib.no

Thamsklyngens unike posisjon





Fra brukt emballasje til bygningsmateriale



Fra overskuddsdamp til
oppvarming



Fra biprodukter til fett og proteiner



Kompetansegrupper



Takk for m eg!

John Kåre Solem
Daglig leder



 

 

HMS-tjenesten, Sandenveien 5, 7300 Orkanger, Tlf 72 47 12 50 

ÅRSRAPPORT 2018 

HMS-tjenesten er en Godkjent Bedriftshelsetjeneste og jobber i henhold til «Forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning» og «Forskrift om administrative ordninger»   
 

HMS-tjenesten har bistått FRØYA KOMMUNE innen følgende områder i 2018 

 Lovpålagt årsplan i samarbeid med HMS-tjenesten og årsrapport 

 Deltagelse i AMU-møter 

 AKAN-oppfølging 

 Tilgjengelig for henvendelser og e-post 

 Helseovervåkning  

 Røykdykkertest av ansatte brann og redning med lege og sykepleier 

 Vaksinering av ansatte FDV og brann 

 Bistand risikovurdering vold og trusler Hjemmetjenesten 

 Bistått i arbeidsmiljøsak personlig brukerstyrt assistent 

 Bistand ved pålegg fra Arbeidstilsynet 

o Møte sammen med Arbeidsrilsynet 

o Møte Barnevernet med oppfølgingsmøte på pålegg 

 Kurs og opplæring  

o Vold og Trusler for hjemmetjenesten og sykehjemmet 

 Bistått avdelingen for funksjonshemmede med skjema for risikovurdering 

 Ergonomisk kartlegging kontorarbeidssplasser – teknisk avdeling 

 Deltakelse i ulike møter 

o Deltakelse ved temadag for reduksjon av sykefravær- NED-prosjektet 

 Lederstøtte 

 Grunnkurs i arbeidsmiljø 

 

 

 

For HMS-tjenesten, 

Eva Sande 

Sykepleier/HR/HMS-rådgiver 

 

 



 

 

HMS-tjenesten, Sandenveien 5, 7300 Orkanger, Tlf 72 47 12 50 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 010 S82  

Arkivsaksnr.: 19/65    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KRAV OM FOLKEAVSTEMMING - VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre konstaterer at en evt. ny folkeavstemning og en ny politisk 

behandling av et avstemningsresultat ikke har noen påvikning på NVE sin behandling 

av saken. Frøya kommunestyre avslår derfor aksjonsgruppas anmodning om ny 

folkeavstemning. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Forespørsel om folkeavstemning 

Underskriftsliste 

Avtale mellom Sarepta Energi AS og Frøya kommune 

Anleggskonsesjon 

 

 

Saksopplysninger:   

 

«Nei til vindkraftverk på Frøya» har sendt en forespørsel til Frøya kommune med krav om ny 

folkeavstemning. Deres henvendelse er i sin helhet presentert i vedlegg til sammen med 

underskriftsliste med 1.554 navn. 

 

 

Kommuneloven, kapittel 6 A, §39 a og §39 b, sier følgende: 

 

§39a. Innbyggerforslag 

1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens 

eller fylkeskommunens virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta 

stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. 

Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. 

Kommunestyret eller fylkestinget tar selv stilling til om forslaget gjelder kommunens 

eller fylkeskommunens virksomhet. 

2. Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at 

det er fremmet. ………… 



3. …………. 

4. Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i 

kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre 

regler. 

 

§39b. Lokale folkeavstemninger 

1. Kommunestyret eller fylkestinget kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende 

lokale folkeavstemninger. 

2. Kommunene og fylkeskommunene plikter å rapportere de opplysninger som 

departementet finner er nødvendig for å offentliggjøre informasjon om lokale 

folkeavstemninger. 

 

Gjennomføring av folkeavstemning: 

 

Kostnader for en folkeavstemming er litt vanskelig å anslå. Ut ifra tidligere valgbudsjett vi har 

på gjennomføring av ordinære valg, anslås kostnaden til 150.000 kr. 

I en tidligere prosess, folkeavsteming om kommunesammenslåing, ble det fra Folkeregisteret 

anslått at det tar ca 3 måndeder fra politisk vedtak til at en folkeavstemning kan 

gjennomføres. Det er anbefalt å følge valgloven så langt det lar seg gjøre for mest mulig 

korrekt gjennomføring av selve valgprosedyren. Dette innebærer at man som kommunestyre 

må bestemme skjæringsdato for manntall, hvem har stemmerett, alder for stemmerett, 

valglokaler, valgdager, utforming av stemmesedler mm. 

 

Rolleavklaring – Rolle Frøya kommune 

 

I møte mellom NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) og Frøya kommune, 

15.01.2019, ble følgende presisert fra NVE: 

 

 Kommunens rolle: Kommunen kan/ skal uttale seg om innhold i MTA (internveier, 

plassering, turbiner etc) – og er således kun en høringsinstans i forhold til allerede gitt 

konsesjon. 

 I endelig konsesjonsvedtak – i alle saker – blir det ikke angitt antall vindmøller eller 

høyde på vindmøllene. En anleggskonsesjon gir rett til å bygge og drive et 

vindkraftverk med en samlet installert effekt. 

 I normalfall går det 5 år fra vedtak til endelig godkjenning av MTA (Miljø-, 

Transport- og Anleggsplan) 

 NVE er opptatt av at vindkraftaktørene benytter seg av best tenkelig teknologi, og på 

vindkraftområdet har det skjedd mye de senere årene. 

 NVE ønsker fleksibilitet og best mulig arealutnyttelse pr turbin / produsert energi. 

 Reduksjon i antall turbiner tilsier høyere enheter, noe NVE er positive til. 

 NVE anser ikke at færre og høyere vindmøller er en vesentlig endring. 

 En ny folkeavstemning kan vise på endret syn i befolkningen, men har ingen praktisk 

betydning for NVE sin behandling av MTA. 

 En nye folkeavstemning med klart «nei» samt et kommunestyrevedtak som sier nei til 

vindkraftutbygging får ikke avgjørende betydning for NVE og behandling av MTA. 



 Det er kun OED (Olje- og Energi Departementet) som kan omgjøre vedtaket. Etter 

behandlingen av klagesaken i 2013, er det veldig liten mulighet for medhold av OED i 

denne saken. 

 Kommunen har dog full klagerett til OED på vedtatt MTA. 

 

Vurdering: 

 

I kravet fra «Nei til vindkraftverk på Frøya» om ny folkeavstemning i vindkraftsaken, ble det 

fremlagt underskriftsliste med 1.554 navn, hvor av 1.033 er stemmeberettigede i Frøya 

kommune. Rådmannen har gjennomgått listene og kan bekrefte at antallet underskrifter 

stemmer. I følge Kommuneloven, kapittel 6A, §39 a, oppfyller «Nei til vindkraftverk på 

Frøya» kravet till 300 underskrifter alt. 2 prosent av kommunens befolkning.  

Slik rådmannen ser det, er dermed kommunestyret pliktig til å ta stilling til om ny 

folkeavstemning skal gjennomføres, ref. Kommuneloven, kapittel 6A, §39 b. 

 

Rådmann har vedlagt saken, avtalen mellom Sarepta Energi AS og Frøya kommune som ble 

behandlet og vedtatt i kommunestyremøte 23.06.2016, sak 141/16. Avtalen beskriver de 

økonomiske konsekvensene for kommune. 

 

Gjennomføring av en folkeavstemning beløper seg til 150.000, i tillegg til at det opptar 

personelle ressurser i betydelig grad. 

 

I følge NVE har kommunen ingen påvirkningskraft til å påvirke prosessen. Kommunen er en 

høringsinnstans og har ingen innflytelse på endelig vedtak, innflytelsen er gjort gjennom MTA 

planen.  

 

Når deg gjelder turbinhøyder så presiserer NVE at konsesjonen omfatter total 

kraftproduksjon og ikke antall vindmøller eller høyde på vindmøllene (Vedlegg: 

Anleggskonsesjon datert 03.10.2016). Dette fordi at NVE ønsker at vindkraftaktørene 

benytter seg av best tenkelig teknologi. 

 

Rådmannen har i saksutredningen over vurdert de ulike forhold, og konstaterer at resultatet 

av en ny folkeavstemning og en ny politisk behandling av et avstemningsresultat ikke har noen 

påvikning på NVE sin behandling av saken, og tilråder derfor at anmodningen om ny 

folkeavstemning avslås. 

 

 

 

 

 



KRAV OM NY FOLKEAVSTEMNING – VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 

 

Folkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya ble avholdt i 2006. Denne resulterte i et 

knapt flertall for utbygging – men resultatet som kom fram var klart preget av at stemmer fra 

øyrekka var sterkt påvirket av aktuelle politiske saker. Kjennskapet til negative sider ved 

vindkraftutbygging ble overskygget av lovnader om gevinster. 

 

Motstanden mot vindkraft økte sterkt i de følgende årene, noe som resulterte i at man leverte 

krav om ny folkeavstemning i 2012/13, noe man hadde rett til. Nye argumenter mot ble ført 

fram for politikerne, og meningsmåling som helt tydelig fortalte at dette var folkets vilje ble 

lagt fram. Kommunen vurderte ikke argumentene, og benyttet heller ikke energi på å vurdere 

sine egne argumenter. Tiden etter det har vært en tid med sparsomt med informasjon. Etter krav 

fra motstanden åpnet Sarepta for en informasjonsrunde. Regien av informasjonen lå hos 

Sarepta. Åpen dialog ble ikke tillatt! Enda i dag er ikke detaljinformasjon lagt fram, selv ikke 

etter at ny utbygger, TrønderEnergi kom på banen. Informasjon har blitt holdt tilbake av 

«hensyn til næringsinteresser». 

Kommunens gevinst i form av dypvannskai og vei til Flatval har falt ut. Kommunens penge-

gevinst har blitt mer enn tredelt i forhold til opprinnelige lovnader! Hvor lenge disse 

utbetalingene kan skje, vet vi heller ikke!  

I samme periode har man også, fra kommunens side, forhandlet med vissheten om at nav-høyde 

og rotorlengde har økt betraktelig, også en informasjon som ikke ble delt offentlig. I dag 

snakker vi om en høyde på 180 meter! Disse monstrene skal plasseres i høyden, på en smal, flat 

øy og blir for all framtid en uunngåelig «utsikt» for alle som beveger seg på øya! Med dette sier 

Frøya farvel til sin nærnatur. Ingen vet i dag konsekvensene:  

o Støy  

o Økologiske tap  

o Ørn – rype – hubro  

o Varige og irreversible inngrep i naturen  

o Tap av friluftsområder og rekreasjonsområder  

o Tap av stillhet 

 Både visuell og hørbar støy skal man finne seg i!  

 

I perioden siden siste krav om ny folkeavstemning ble levert, har vindkraftutbygging blitt et 

hett tema i hele landet, og motstanden øker! De som tidligere talte varmt for utbygging av 

miljøhensyn, har snudd! De største miljøorganisasjonene vil ikke at naturen skal ofres i klimaets 

navn! Store organisasjoner som Norges Naturvernforbund, Norsk Ornitologisk forening og Den 

norske Turistforening sier et tydelig NEI! Miljøpartiet de Grønne sier klart at vindkraftverk på 

land kun må bygges i industrialiserte områder, ikke i sårbar natur! Tendensen til å ta 

kystlynghei, fjellområder og skoger til dette formålet er faktisk Norge alene om. Ut fra dette 

kan man selvsagt også stille spørsmålstegn ved statens holdning til Bygde-Norge. 

 

TrønderEnergis begrunnelse for å bygge er at vi skal være «selvforsynte med kraft», og 

fremhever dette som en gave til oss på bygda. Landets selvforsyning av «grønn» kraft har vært 

en selvfølge siden 50-tallet. Vi har vannkraftressurser som dekker landets behov. Disse 

ressursene er ikke optimalisert i dette tidsrommet. Det direktøren for kraftselskapet ikke sier, 

er at vannkrafta er en prima salgsvare til land, som Tyskland, som ønsker stabil vannkraft. Vi 



må klare oss med ustabil vindkraft! Gaven gir en besk bismak! Det er lenge siden vindkraft-

industrien ble betraktet som «grønne» aktører av alle som jobber med miljø- og naturvern, men 

kraftbransjen benytter gjerne miljøbevegelsens begreper i sin markedsføring. I realiteten 

forsyner de seg av luftrensere som kystlynghei, myrområder og skoger – naturtyper som er 

avgjørende for å rense CO2. 

  

 Vil Frøya kommune garantere for klimagevinsten ved denne utbygginga?  

 Vil representantene garantere for at ulempene ikke vil overgå eventuelle fordeler!  

 Vil de garantere for fordelene dette vil ha for miljø, natur, turisme, hytteliv, trivsel?  

 Vil de garantere for at de gjør et klokt valg for de som skal leve på denne øya etter oss?  

 

Slike spørsmål må hver enkelt politiker stille seg! Slike spørsmål kan være vanskelig å stille 

når mye handler om økonomisk vellykkethet! Men slike spørsmål må stilles dersom vi tillater 

oss å være rike på andre verdier! Frøya kommune har et unikt utgangspunkt for å være så rik!  

 

 

Krav om ny folkeavstemning:  

 

Frøya kommune fikk en gyllen sjanse til å komme ut av en kattepine i 2012! Den sjansen grep 

de ikke! Nå har de inngått en kontrakt som fører til store økonomiske tap, dersom de skal bryte 

den. Dette har man gjort med åpne øyne, og uten å ha gitt uttrykk for refleksjon over bakdelene. 

Det er oppsiktsvekkende! Vi står nå ved utgangen av 2018. Dette er siste sjanse! Vil hver enkelt 

representant i kommunestyret møte morgendagens unge og si: vi handlet ut fra våre verdier, til 

beste for framtida. Underskriftsaksjonen denne høsten har framvist et engasjement mot 

vindkraft som langt overgår hva som er mulig å oppnå i noen kommune! Selv utbygger må 

innrømme at dette overgår hva de hadde forventet. Vi ønsker at politikerne merker seg dette. 

Det er stor uro! De bør være mer redd denne uroen, enn det å «skape uro» for kraftprofittører! 

Vi ber også politikerne tenke som individer, ikke fordi noen andre har sagt hva som tjener 

lokalsamfunnet best. Vi har invitert feriebefolkninga på Frøya til å skrive seg på. Vi vurderer 

faktisk det like relevant som å ta med stemmer fra folk på andre øyer i kommunen. Men begge 

gruppene bør være med. Vi har også invitert unge fra 16 år! Dette fordi dette er en god leksjon 

i lokaldemokrati!  

 

Vi krever en ny folkeavstemning!  

 

Hvem som skal delta, er selvsagt opp til kommunen å bestemme. Derfor vil listene ha merket 

ut de som er bofaste i kommunen, og er stemmeberettigete. Det antallet alene er mer enn nok 

til å fremme krav om ny folkeavstemning!  

 

Vi har meldt en interpellasjon til kommunestyret den 13.12.18. Denne interpellasjonen er 

oversendt ordfører. Tilføyelser og eventuelle endringer er gjort av representanter for SV og SP. 

Sammen med denne interpellasjonen ønsker vi at kravet om ny folkeavstemning blir framlagt! 

Hvorvidt denne kan behandles i samme møte, må bli opp til ordfører. Uansett bør 

representantene få ro og fred til å reflektere over våre innvendinger!  

 

«Nei til vindkraftverk på Frøya» har også oversendt en rekke spørsmål til Frøya kommune og 

politikerne, noe som er distribuert til politikerne tidligere. 

 



Underskriftskampanjen 

 

«Nei til vindkraftverk på Frøya» har oversendt ei underskriftsliste med totalt 1.554 

underskrifter. Lista består av: 

 

 1.033 fastboende 

 148 med ferietilknytning til Frøya 

 374 «andre» 

 

Hver stemme er kontrollert manuelt. I gruppen «ferietilknytning» bygger tallet på direkte 

kommunikasjon, for de fleste. Tallet kan være høyere, og de fleste «gjemmer» seg da i gruppen 

«andre». Gruppen «andre» inneholder navn på personer som har en spesiell tilknytning til 

stedet, men her finnes nok også aktive innen miljøvern, og ikke minst aktive mot vindkraft i 

uberørt natur, generelt. Vi ga mulighet for 16 – 18 åringene om å være med. Beskjeden gikk ut 

seint fra aksjonsgruppa, og bare på sosiale media; Facebook. Det var tydelig at det ikke er et 

sosialt medium for gruppen, og vi har derfor valgt å fjerne dette som rubrikk. 

Tallene har fremkommet ved hjelp av sosiale media, eller ved at man har gått inn på aksjonen 

fra en av våre to aviser. Det har ikke gått ut manuelle stemmesedler/ lister til husstander, og 

mange som ikke har et nært forhold til data, har vi ikke nådd. I denne gruppen vet vi at det er 

mange eldre. 

 



Nummer Navn Dato stem.b.r ferietilkn. andre

1 Hans Anton Grønskag 15.11.2018 x

2 Hege Jeanette Berg Johansen 15.11.2018 x

3 Geir Nekstad 15.11.2018 x

4 Bente Kristin Øyen 15.11.2018 x

5 Olav Georg Bu 15.11.2018 x

6 Roar Skaje 15.11.2018 x

7 Håkon Kristian Øyen Sletta 15.11.2018 x

8 Øyvind baard nielsen 15.11.2018 x

9 Bodil Helene Aune 15.11.2018 x

10 Lars Erik Hanssen 15.11.2018 x

11 Brage Sæther 15.11.2018 x

12 Raymond Berg 15.11.2018 x

13 Solveig Toft 15.11.2018 x

14 Jørn Are Johansen 15.11.2018 x

15 Toralf Rud 15.11.2018 x

16 Sigrun Charlotte Helmersen 15.11.2018 x

17 Morten Antonsen 15.11.2018 x

18 Kristine lyngvær 15.11.2018 x

19 Jan-Egil Eilertsen 15.11.2018 x

20 Torild Barø 15.11.2018 x

21 Odd Rygh 15.11.2018 x

22 Bjørnar Berg 15.11.2018 x

23 Beate Monika Myrseth 15.11.2018 x

24 Gro hege kvernø 15.11.2018 x

25 Raymond Thorsø 15.11.2018 x

26 Linda Brevikdal 15.11.2018 x

27 Vidar Holm 15.11.2018 x

28 Arnstein Indahl 15.11.2018 x

29 Kai Ronny Arntzen 15.11.2018 x

30 Roar Reppe 15.11.2018 x

31 Andreas Bratlie 15.11.2018 x

32 Bente Dragsnes 15.11.2018 x

33 Ole Reitan 15.11.2018 x

34 Magnar Westby 15.11.2018 x

35 Evelyn Akua Reppe 15.11.2018 x

36 Eirin Maasø Bratlie 15.11.2018 x

37 Anniken Jørgensen 15.11.2018 x

38 Joakim Lund-Teigås 15.11.2018 x

39 Sverre Oksvold 15.11.2018 x

40 Dag B Flatval 15.11.2018 x

41 Jesper husby 15.11.2018 x

42 Linda Iversen 15.11.2018 x

43 Lill krutvik 15.11.2018 x

44 Mats Ove Bremne 15.11.2018 x

45 Turid Hårstad 15.11.2018 x

46 Eirik Vatn Fredagsvik 15.11.2018 x

47 Tore vasseng 15.11.2018 x

48 Anne Berit Johnsen 15.11.2018 x

49 Hege Synnøve Fredagsvik 15.11.2018 x

50 Linda Arnhild Rekkavik Lind 15.11.2018 x

51 Dordi Hammer 15.11.2018 x

52 Øyvind Gaasø 15.11.2018 x

53 Marita Dyrø 15.11.2018 x

54 Gro Anita Hoel 15.11.2018 x



55 Leif Erling Bjørnes Stall 15.11.2018 x

56 Oddbjørn Tvervåg 15.11.2018 x

57 Karl olav nekstad 15.11.2018 x

58 Knut Arne Strømøy 15.11.2018 x

59 Ivan Martinsen 15.11.2018 x

60 Bjørnar Grytvik 15.11.2018 x

61 Elisabet Grønskag Rabben 15.11.2018 x

62 Christine Vatn 15.11.2018 x

63 Rita-Elin Hovde 15.11.2018 x

64 Hilde Bekken 15.11.2018 x

65 Tina Espnes 15.11.2018 x

66 Tore Wågø 15.11.2018 x

67 Elin Grubba Rabben 15.11.2018 x

68 Anders Werkland Ølstørn 15.11.2018 x

69 Steinar Petter Rabben 15.11.2018 x

70 Arthur Nordhammer 15.11.2018 x

71 Liv Sand 15.11.2018 x

72 Hege Cecilie Aarvik 15.11.2018 x

73 Rita Grubba 15.11.2018 x

74 Petter vatn 15.11.2018 x

75 Cecilie Søderstrøm 15.11.2018 x

76 Thorgrim nordhammer 15.11.2018 x

77 Linn Jonsdatter Hammervold 15.11.2018 x

78 Inger Sjøset 15.11.2018 x

79 Roar Børø 15.11.2018 x

80 Jeanette Olsen 15.11.2018 x

81 Marie Louise Vesla Brinchmann Johansen 15.11.2018 x

82 Arne Roger Aursøy 15.11.2018 x

83 Renate Dragsnes 15.11.2018 x

84 Terje wahl 15.11.2018 x

85 Atle ivar Kristiansen 15.11.2018 x

86 Elisabeth Abelsen 15.11.2018 x

87 Anne Grubba Bottenvik 15.11.2018 x

88 Frank Arntzen 15.11.2018 x

89 Andreas Rabben 15.11.2018 x

90 Andreas Krogstad 15.11.2018 x

91 Andrea Sæther Hansen 15.11.2018 x

92 Fritz Bekkadal 15.11.2018 x

93 Line Stabell 15.11.2018 x

94 Linn Anita Burø 15.11.2018 x

95 Karin Leonhardsen 15.11.2018 x

96 Guttorm Kristiansen 15.11.2018 x

97 Arne Forfod 15.11.2018 x

98 John-Sverre Krutvik 15.11.2018 x

99 Ulf Karlsen 15.11.2018 x

100 Svein Olav Nilsen 15.11.2018 x

101 Nathalie Stoksvik 15.11.2018 x

102 Cathrine nekstad 15.11.2018 x

103 Merete Moen 15.11.2018 x

104 Kate Elin Hatlestad 15.11.2018 x

105 Per Ole Sandvik 15.11.2018 x

106 Thomas Nygård 15.11.2018 x

107 Roar Rørseth 15.11.2018 x

108 Karl ove Johnsen 15.11.2018 x

109 Odin Røstum Stabell 15.11.2018 x



110 Terje Strøm Olsen 15.11.2018 x

111 Harald Sørdal 15.11.2018 x

112 Mona Berg 15.11.2018 x

113 Tove Gram 15.11.2018 x

114 Kai-Gjøran Skarshaug 15.11.2018 x

115 Asbjørn Hallaren 15.11.2018 x

116 Snefrid Reutz-Håkenstad 15.11.2018 x

117 Ronny Reppe 15.11.2018 x

118 Kent-Roger Wahlvåg 15.11.2018 x

119 Anne Lill Espnes Martinsen 15.11.2018 x

120 Sivert Solbakken 15.11.2018 x

121 Bilyana Mayorova 15.11.2018 x

122 Marius Nilsen 15.11.2018 x

123 Gretha Berg Karlsen 15.11.2018 x

124 Siren Marie Martinsen Børseth 15.11.2018 x

125 Mats Johansen 15.11.2018 x

126 Freddy lyngvær 15.11.2018 x

127 Tom Gøran Sæther 15.11.2018 x

128 Torbjørn Reppe 15.11.2018 x

129 Pia Emilie Kjørsvik 15.11.2018 x

130 Daniel Bergum 15.11.2018 x

131 Johan-Asle Rabben 15.11.2018 x

132 Kristoffer Iversen Tønder 15.11.2018 x

133 Elin Merethe Todal 15.11.2018 x

134 Åse Jensen 15.11.2018 x

135 Adrian Nygård 15.11.2018 x

136 Trond Abelsen 15.11.2018 x

137 Petter wågø 15.11.2018 x

138 Marthe Arntzen 15.11.2018 x

139 Svein Arne Jønsberg 15.11.2018 x

140 Andrea Marcekova 15.11.2018 x

141 Ann kristin stordal 15.11.2018 x

142 Stig Rune røhme 15.11.2018 x

143 May Kristin Bremnes 15.11.2018 x

144 Carina Tønder Tøften 15.11.2018 x

145 Mary Lian Røsand 15.11.2018 x

146 Ronald Sandvik 15.11.2018 x

147 Ragnhild Aukan 15.11.2018 x

148 Stine Krutvik 15.11.2018 x

149 Kenneth Fredagsvik 15.11.2018 x

150 Lone Emilie Hagen 15.11.2018 x

151 Frida marie jobotn 15.11.2018 x

152 Norunn Tveikra 15.11.2018 x

153 Gaute Rolv Dahl 15.11.2018 x

154 Eva Foss 15.11.2018 x

155 Tone Kristiansen 15.11.2018 x

156 Knut Arve Lian 15.11.2018 x

157 Rachel Eidsvaag 15.11.2018 x

158 Betty Rabben 15.11.2018 x

159 Hege Loholt 15.11.2018 x

160 Steinar Ørndahl 15.11.2018 x

161 Rolf Arne Samdahl 15.11.2018 x

162 Øyvind Johansen 15.11.2018 x

163 Svein Ingar Bremnes 15.11.2018 x

164 Svein Ivar Braathe 15.11.2018 x



165 Olav Sandø 15.11.2018 x

166 Therese Loktu 15.11.2018 x

167 Camilla Jensen 15.11.2018 x

168 Tom andre sæther 15.11.2018 x

169 Andrea Loktu Vasseng 15.11.2018 x

170 Svein Haugen 15.11.2018 x

171 Mathias vatn rakbjørg 15.11.2018 x

172 Lone Lian Olsen 15.11.2018 x

173 Helene Espnes 15.11.2018 x

174 Mari Udtian 15.11.2018 x

175 Anny Sundin 15.11.2018 x

176 Liv Randi Arntzen Thorsø 15.11.2018 x

177 Remi Rabben Hansen 15.11.2018 x

178 Daryl Sanford 15.11.2018 x

179 Jane Nygård 15.11.2018 x

180 Elisabeth Rabben 15.11.2018 x

181 Anne Britt Sandvik 15.11.2018 x

182 Kristin Dragsten 15.11.2018 x

183 Øyvind Riiber Bremnes 15.11.2018 x

184 Line strømøy 15.11.2018 x

185 Børge Hammervold 15.11.2018 x

186 May-liss Røsberg 15.11.2018 x

187 Joakim Helsø 15.11.2018 x

188 Bjarne Johansen 15.11.2018 x

189 Emil lindgren 15.11.2018 x

190 Maja Udtian 15.11.2018 x

191 Tobias Reppen Søreng 15.11.2018 x

192 Tanja 15.11.2018 x

193 Lars Espnes 15.11.2018 x

194 Dagrun Beate Skarsvåg 15.11.2018 x

195 Magne Bremnes 15.11.2018 x

196 Børge olsen 15.11.2018 x

197 Mette Rekkavik 15.11.2018 x

198 Anna ingeborg karlsen 15.11.2018 x

199 Marius sæther 15.11.2018 x

200 Morten Hellskjær Kløven 15.11.2018 x

201 Fredrik Loktu Sandvik 15.11.2018 x

202 Elias hammer 15.11.2018 x

203 Kim Berge 15.11.2018 x

204 Sander Johansen 15.11.2018 x

205 Anette Skarsvåg 15.11.2018 x

206 Trond Bjerkan 15.11.2018 x

207 Roy Vollvik 15.11.2018 x

208 Aileen Eriksen 15.11.2018 x

209 Ernst Robert Øyangen 15.11.2018 x

210 Mikael Jønsberg 15.11.2018

211 Helene Hvidsand Pettersen 15.11.2018 x

212 Trond Arild Hansen 15.11.2018 x

213 Ragnhild Snustad-Grønskag 15.11.2018 x

214 Heidi pettersen 15.11.2018

215 Siw Aina Strømøy 15.11.2018 x

216 Reidun Irene Johansen 15.11.2018 x

217 Hans-Inge Larsen 15.11.2018 x

218 Gerd Anita Furberg Hope 15.11.2018 x

219 Petter johan pettersen 15.11.2018



220 Martin Aleksander Johansen 15.11.2018 x

221 Lena Kristiansen 15.11.2018 x

222 Ådne jerpstad erlandsen 15.11.2018 x

223 Freddy Kvernberg 15.11.2018 x

224 Kristin pauline kvernø 15.11.2018 x

225 Robert selnes emilsen 15.11.2018 x

226 Thea Emilie Pedersen 15.11.2018 x

227 Hjalmar Hammernes 15.11.2018 x

228 Cato Holmen 15.11.2018 x

229 Linda Olsen 15.11.2018 x

230 Magna Nattestad Eliasen 15.11.2018 x

231 Tim Roger Wærø 15.11.2018 x

232 Frida Hansen 15.11.2018 x

233 Synnøve Syrstad Torgersen 15.11.2018 x

234 Vibeke Vollvik 15.11.2018 x

235 Brigett Johansen a 15.11.2018 x

236 Inga Fredagsvik 15.11.2018 x

237 Marthe Reppe 15.11.2018 x

238 Eskil sandvik 15.11.2018 x

239 Aasmund Ingar Hammervold 15.11.2018 x

240 Alf Øyvind Nordvik 15.11.2018 x

241 David meland bremnes 15.11.2018 x

242 Sindre Hammer 15.11.2018 x

243 Malin Nordskag 15.11.2018 x

244 Sunniva Vikan 15.11.2018 x

245 John Haftor Haftorsen 15.11.2018 x

246 Inger Espnes 15.11.2018 x

247 Jarl Mosand 15.11.2018 x

248 Christoffer ottem 15.11.2018 x

249 Oddgeir Storø 15.11.2018 x

250 Marius Vatn 15.11.2018 x

251 Helge Norheim 15.11.2018 x

252 Johanne Sofie Husø 15.11.2018 x

253 Håvar sve 15.11.2018 x

254 Sara Vikan 15.11.2018 x

255 Arild midtsian 15.11.2018 x

256 Kirsten Elisabeth Skagen 15.11.2018 x

257 May Olsen 15.11.2018 x

258 Jann William Bremnes 15.11.2018 x

259 Miriam Larsen 15.11.2018 x

260 Terje Johan Kristoffersen 15.11.2018 x

261 Stein Erik Kjøsnes 15.11.2018 x

262 Sveinulf Vågene 15.11.2018 x

263 Vidar Skarpnes 15.11.2018 x

264 Mariann Skarsvåg 15.11.2018 x

265 Elisabeth Aas 15.11.2018 x

266 Margrete Kongsmo 15.11.2018 x

267 Stian rørseth 15.11.2018 x

268 Jannike Rørseth Fandin 15.11.2018 x

269 Åse Marie Ohren Hansen 15.11.2018 x

270 Per Johnny Sæther 15.11.2018 x

271 Knut Åge Måsøval 15.11.2018 x

272 Inger Lise E. Haughem 15.11.2018 x

273 Trine lise hvidsand 15.11.2018 x

274 Jostein Ervik 15.11.2018 x



275 Alfhild Grubba 15.11.2018 x

276 Håkon Hansen Lundberg 15.11.2018 x

277 Chris Rune Foss 15.11.2018 x

278 Arild Berg 15.11.2018 x

279 Bjørnar Johansen 15.11.2018 x

280 Jeanette Bårdseng 15.11.2018 x

281 Hege-Marie Østheim Vågø 15.11.2018 x

282 Hans Jakob Westermann Farstad 15.11.2018 x

283 Terje Grytvik 15.11.2018 x

284 Randi beate espensen 15.11.2018 x

285 Tone Berge 15.11.2018 x

286 Linda Dahlø 15.11.2018 x

287 Lisa Fillingsnes Grytvik 15.11.2018 x

288 Per Karlsen 15.11.2018 x

289 Trond Vikan 15.11.2018 x

290 Einar Sæter 15.11.2018 x

291 Idil said ahmed 15.11.2018 x

292 Wenche Helen Rørseth 15.11.2018 x

293 Trygve Tverli 15.11.2018 x

294 Hanne Willumsen 15.11.2018 x

295 Siri Harr Steinvik 15.11.2018 x

296 Tony jensen 15.11.2018 x

297 Hilde Anita Skarpnes 15.11.2018 x

298 Kent Skaje 15.11.2018 x

299 Ronny Brattland 15.11.2018 x

300 Ranita Jørgensen 15.11.2018 x

301 Eirik Hammervik Nilsen 15.11.2018 x

302 Anita Anderson 15.11.2018 x

303 Anne Nervik 15.11.2018 x

304 Hild Berglie 15.11.2018 x

305 Inger Daisy Johnsdotter Drage 15.11.2018 x

306 Morten Martinsen 15.11.2018 x

307 Robert Kløven 15.11.2018 x

308 Kim Renee Aronsen 15.11.2018 x

309 Anniken Støen 15.11.2018 x

310 Per Håkon Bigset 15.11.2018 x

311 Frode Nilsen 15.11.2018 x

312 Andrea Meland 15.11.2018 x

313 Olav Jøran Smalø 15.11.2018 x

314 Tina Kristiansen 15.11.2018 x

315 Victoria Lihaug Pedersen 15.11.2018 x

316 Thomas Ervik 15.11.2018 x

317 Jarl åge madsvåg 15.11.2018 x

318 Bente Evasdatter Lillevold 15.11.2018 x

319 Aina Taraldsen Sandvik 15.11.2018 x

320 Christopher Kjønnøy Madsvåg 15.11.2018 x

321 Ingvill Husø Johansen 15.11.2018 x

322 John Are Ervik 15.11.2018 x

323 Merete Hovde 15.11.2018 x

324 Richard Hammervold 15.11.2018 x

325 Roy Søreng 15.11.2018 x

326 Hege Ervik 15.11.2018 x

327 Øyvind Aasen 15.11.2018 x

328 Odd Erland Skagen 15.11.2018 x

329 Anja Kjønnøy Holte 15.11.2018 x



330 Hildegard Kløven 15.11.2018 x

331 Elin Bakken 15.11.2018 x

332 Ragnhild Grønning 15.11.2018 x

333 Eskil Furberg Hoff 15.11.2018 x

334 Magne H Sandvik 15.11.2018 x

335 Ann Elin Krokan 15.11.2018 x

336 Egil Edvardsen 15.11.2018 x

337 Rolf N Sterud 15.11.2018 x

338 Tordis Johansen 15.11.2018 x

339 Maren Mette Haftorsen 15.11.2018 x

340 Bjørg Vikan 15.11.2018 x

341 Kristin Stubbene 15.11.2018 x

342 Svein Erik Skulstad Hansen 15.11.2018 x

343 Gunn Irene Edvardsen 15.11.2018 x

344 Tor Erik Hvidsand 15.11.2018 x

345 Knut Charles Jektvik 15.11.2018 x

346 Tove Irene Hassel 15.11.2018 x

347 Andre Berg 15.11.2018 x

348 Torbjørn Sand 15.11.2018 x

349 Stina Louise Bogstrand 15.11.2018 x

350 Sandra Reitan 15.11.2018 x

351 Corinna Maintz 15.11.2018 x

352 Petter Iversen 15.11.2018 x

353 Henrik Greve Sandvik 15.11.2018 x

354 Elsa Adalberon 15.11.2018 x

355 Elisa Helgebostad 15.11.2018 x

356 Levi André Birkeland 15.11.2018 x

357 Elisa Helgebostad 15.11.2018 x

358 Kim Robert kjeøy 15.11.2018 x

359 Miriam Aclima Baglund 15.11.2018 x

360 Sondre sandvik 15.11.2018 x

361 Jan Bremnes 15.11.2018 x

362 Jan Arve Gaustad 15.11.2018 x

363 Tonje Margrete Stølan 15.11.2018 x

364 Thomas Sandø 15.11.2018 x

365 Frits Morten Holmen 15.11.2018 x

366 Inger Lise Aasbak 15.11.2018 x

367 Kristin Torgersen 15.11.2018 x

368 Ragnhild Skarsvåg 15.11.2018 x

369 Sonja Stokke 15.11.2018 x

370 Mario Feller 15.11.2018 x

371 Mads venås 15.11.2018 x

372 Ingebjørn Johansen 15.11.2018 x

373 Brit Haugen 15.11.2018 x

374 Roger Granhus 15.11.2018 x

375 Margaret Elin Bremnes 15.11.2018 x

376 Tommy Bakken 15.11.2018 x

377 Helene Olsen Hovde 15.11.2018 x

378 Bjørn Ivan Espnes 15.11.2018 x

379 Liss Rasmussen 15.11.2018 x

380 Trine-Lise Berg Nordmo 15.11.2018 x

381 Lene Skarsvåg 15.11.2018 x

382 Meelis Merdikes 15.11.2018 x

383 Marianne Wærenskjold 15.11.2018 x

384 Kjell Harald Hansen 15.11.2018 x



385 Karl Harald Måsøval 15.11.2018 x

386 Terje Halsen 15.11.2018 x

387 Ellen Merethe Rekkavik 15.11.2018 x

388 Ane Gerd Midtbø 15.11.2018 x

389 Jan Inge Haugeb 15.11.2018 x

390 Kåre T. Måsøval 15.11.2018 x

391 Turid Gylland 15.11.2018 x

392 Erik Bårdseng 15.11.2018 x

393 Mariel Kjønnøy 15.11.2018 x

394 Anne Indergaard 15.11.2018 x

395 Daniel johansen 15.11.2018 x

396 Jenny Svensson 15.11.2018 x

397 Jan Are Eriksen 15.11.2018 x

398 Mats wilmann 15.11.2018 x

399 Snefrid Ressem 15.11.2018 x

400 Jacek Jankowski 15.11.2018 x

401 Aina Skarsvåg 15.11.2018 x

402 Stig Stensen 15.11.2018 x

403 Evy-Ann Harsvik 15.11.2018 x

404 Sara Haugsand 15.11.2018 x

405 Vebjørn Gulbrandsen 15.11.2018 x

406 Sander Nordvik Johnsen 15.11.2018 x

407 Heidi Sandø 15.11.2018 x

408 Ludvik Flaahammer 15.11.2018 x

409 Åsr Aursøy 15.11.2018 x

410 Øystein Dalsbotten Lihaug 15.11.2018 x

411 Martin Almli 15.11.2018 x

412 Mette Strand 15.11.2018 x

413 Johan Kjønnøy 15.11.2018 x

414 Lotte Skarsvåg 15.11.2018 x

415 Ann Sofie Nekstad 15.11.2018 x

416 Hilde Arntzen 15.11.2018 x

417 Hanne Rydstrøm 15.11.2018 x

418 kristoffer nergård 15.11.2018 x

419 Jens Johnson 15.11.2018 x

420 Lill Marita Olsen 15.11.2018 x

421 John Fritz Helsø 15.11.2018 x

422 Villy Solheim 15.11.2018 x

423 Kjellrun Båtvik Haagensli 15.11.2018 x

424 Jannike Sæther 15.11.2018 x

425 kjell peder sæther 15.11.2018 x

426 Connie Bonita Ramberg 15.11.2018 x

427 Emma Skarsvåg Dyrvik 15.11.2018 x

428 Torun Vatn Espnes 15.11.2018 x

429 Magna Jorun Werkland 15.11.2018 x x

430 Solfrid Johanne maasø 15.11.2018 x

431 Rikke Reppen Søreng 15.11.2018 x

432 Joakim skarshaug 15.11.2018 x

433 Britt Sandvik Espnes 15.11.2018 x

434 Laila Bakke Måsøval 15.11.2018 x

435 Steffen teigås 15.11.2018 x

436 Sandra Reppen Søreng 15.11.2018 x

437 Anniken Nordskag 15.11.2018 x

438 Herbjørn Hallaren 15.11.2018 x

439 Håvard Dyrø 15.11.2018 x



440 Sigrun Husø Haugtrø 15.11.2018 x

441 Nils Petter Haarsaker 15.11.2018 x

442 Camilla vågø 15.11.2018 x

443 Frode jensen 15.11.2018 x

444 Laila Sunde 15.11.2018 x

445 Irmelin Kanstad-Reppe 15.11.2018 x

446 Caroline Bjørnstad Stordahl 15.11.2018 x

447 Ronny Solbakken 15.11.2018 x

448 Katrin Hammer 15.11.2018 x

449 Frode Bergum 15.11.2018 x

450 Randi Annie Mikalsen 15.11.2018 x

451 Marit Ulseth Ervik 15.11.2018 x

452 Sylvia Helsø 15.11.2018 x

453 Ann-Louise Danielsson 15.11.2018 x

454 Tommy Andrew Ottesen 15.11.2018 x

455 Turid Fredriksen 15.11.2018 x

456 Lasse Reppe 15.11.2018 x

457 Stine vikan 15.11.2018 x

458 Robin Lervik 15.11.2018 x

459 Helen skarshaug 15.11.2018 x

460 Trine Vikan 15.11.2018 x

461 Sindre nordskag 15.11.2018 x

462 Lina Maria Gimse 15.11.2018 x

463 Isabelle espnes 15.11.2018 x

464 Tony Søreng Bogøy 15.11.2018 x

465 Karin Sørensen 15.11.2018 x

466 Elisabeth Berge Hansen 15.11.2018 x

467 Geir Anders Johansen 15.11.2018 x

468 Hege Hammervold 15.11.2018 x

469 Stian johansen 15.11.2018 x

470 Aud Karin Bogøy 15.11.2018 x

471 Nina sæther 15.11.2018 x

472 Hilde Meland 15.11.2018 x

473 Are Føll 15.11.2018 x

474 Thomas Hammervold Pedersen 15.11.2018 x

475 Dan Espensen 15.11.2018 x

476 Julie Lyngvær 15.11.2018 x

477 Lise Måsøval 15.11.2018 x

478 Monica Johnsen 15.11.2018 x

479 Martin Myhre 15.11.2018 x

480 May linda nergaard 15.11.2018 x

481 Mona Skarsvåg 15.11.2018 x

482 Lasse svensson 15.11.2018 x

483 Rune Nagell Andersen 15.11.2018 x

484 Jøran Bogø Pedersen 15.11.2018 x

485 Anna Vikan 15.11.2018 x

486 Hilde Kløven 15.11.2018 x

487 Trude Eidsvaag 15.11.2018 x

488 Stig Arnulf Stenberg 15.11.2018 x

489 Mia Kathrine Booth 15.11.2018 x

490 Sigrund-Arna Knutshaug 15.11.2018 x

491 Ingvill Enoksen 15.11.2018 x

492 Sverre Johansen 15.11.2018 x

493 Per Olav Haagensli 15.11.2018 x

494 Marita Aas 15.11.2018 x



495 Rune Moen 15.11.2018 x

496 Ingunn Judith Moen Reinsnes 15.11.2018 x

497 John Magnus Holm 15.11.2018 x

498 Jon Oddbjørn Mathisen 15.11.2018 x

499 Kristine S. Nordhammer 15.11.2018 x

500 Christian Bøe 15.11.2018 x

501 Berit Helberg 15.11.2018 x

502 Lena Nordtvedt 15.11.2018 x

503 Maiken Helsø 15.11.2018 x

504 Merete lihaug 15.11.2018 x

505 Maja Nergaard Føll 15.11.2018 x

506 Svetlana Sletta 15.11.2018 x

507 Kathrine basmo 15.11.2018 x

508 Trude Hvalryg 15.11.2018 x

509 Valborg Bekken 15.11.2018 x

510 Christina Knutshaug 15.11.2018 x

511 Tina Anette Hammer 15.11.2018 x

512 Vilde  bjerke fosnæs 15.11.2018 x

513 Gunnar Nordskag 15.11.2018 x

514 Gunn Linda Klubben 15.11.2018 x

515 Marlene Greiff 15.11.2018 x

516 Magnus Vågø 15.11.2018 x

517 Grethe Steinan 15.11.2018 x

518 Anne Gaustad 15.11.2018 x

519 Marine Måsøval 15.11.2018 x

520 Kathleen Steinbach 15.11.2018 x

521 Lisbeth gyltnes 15.11.2018 x

522 Trym hammer rotnes 15.11.2018 x

523 Sveinung Bjørkavåg 15.11.2018 x

524 Andreas Steinbach 15.11.2018 x

525 Silje Bogø 15.11.2018 x

526 Anita Johanne Avløs 15.11.2018 x

527 Eva Isachsen 15.11.2018 x

528 Ole Jakob Måsøval 15.11.2018 x

529 Lois KIantor 15.11.2018 x

530 Stian Sivertsen 15.11.2018 x

531 Renate Rørseth Fandin 15.11.2018 x

532 Barbro Stordal 15.11.2018 x

533 Ellen Sandbugt 15.11.2018 x

534 Svanhild Stub 15.11.2018 x

535 Hildegunn Hallaren 15.11.2018 x

536 Line Renathe Kvernø 15.11.2018 x

537 Gabriëla Josepha Henriëtte Maria Lukassen 15.11.2018 x

538 Ketil Larsen 15.11.2018 x

539 Johanne Øvrelid 15.11.2018 x

540 Dag Einar Krutvik 15.11.2018 x

541 Adrian Helgeton 15.11.2018 x

542 Kim Edwin Jektvik 15.11.2018 x

543 Lillian Ervik 15.11.2018 x

544 Rigmor Bekken 15.11.2018

545 Pål Sivert Gjønnes 15.11.2018 x

546 Tone Midtsian 15.11.2018 x

547 Brynhild Sandvik 15.11.2018 x

548 Gunnar Vatnar 15.11.2018 x

549 Knut Sandvik 15.11.2018 x



550 Rebecca Strømøy 15.11.2018 x

551 Silje Beate Bakken 15.11.2018 x

552 Brage madsvåg 15.11.2018 x

553 Tove Larm 15.11.2018 x

554 Morten Sagmo 15.11.2018 x

555 Bent-Einar Nordvik 15.11.2018

556 Reidun Aurheim 15.11.2018 x

557 Elin Helmersen 15.11.2018 x

558 Merete Nekstad 15.11.2018 x

559 Yvonne Anita Halvorsen 15.11.2018 x

560 Larissa Moen 15.11.2018 x

561 Anne Småland 15.11.2018 x

562 Einar Anders Rabben 15.11.2018 x

563 Bjørg Hakkebo 15.11.2018 x

564 Siri Beate Antonsen Reppe 15.11.2018 x

565 Kim Andre Inderø 15.11.2018 x

566 Per Johan Aarvik 15.11.2018 x

567 Lars kristian H Johansen 15.11.2018 x

568 Sture Reppe 15.11.2018 x

569 Roy Vikan 15.11.2018 x

570 Lisbeth inderø 15.11.2018 x

571 Eli Charlotte Aglen 15.11.2018 x

572 June Hammer Iversen 15.11.2018 x

573 Pernille Søreng 15.11.2018 x

574 Tina Skjønhals 15.11.2018 x

575 Krzysztof zboralski 15.11.2018 x

576 Judith irene Wikan 15.11.2018 x

577 Arne Roger Hansen 15.11.2018 x

578 Stine Reppe 15.11.2018 x

579 Gerd Ragnhild Jentoftsen 15.11.2018 x

580 Annette Yttersian 15.11.2018 x

581 Lorentz Magne Nygård 15.11.2018 x

582 Silje Merethe Sætre 15.11.2018 x

583 Andreas måsøval 15.11.2018 x

584 Astri Reppe 15.11.2018 x

585 Lill Mona Kjerringvåg 15.11.2018 x

586 Sissel Anita Brevad 15.11.2018 x

587 Jan Espnes 15.11.2018 x

588 Lise Andrine Hauge 15.11.2018 x

589 Tor Egil Eide 15.11.2018 x

590 Stian F.Ervik 15.11.2018 x

591 Mari-Ann Hoeggen 15.11.2018 x

592 Jan børge ervik 15.11.2018 x

593 TrudeRobert 15.11.2018 x

594 Lise Anglevik Yttersian 15.11.2018 x

595 Remo Sandvik 15.11.2018 x

596 Bent Roger Flaahammer 15.11.2018 x

597 Odd Arne Gundersen 15.11.2018 x

598 Nils-G Nilsen 15.11.2018 x

599 Morten Eide 15.11.2018 x

600 Herbjørn Johan Larsen 15.11.2018 x

601 Karin Irene Eide 15.11.2018 x

602 Hege Aaness Fredagsvik 15.11.2018 x

603 Monica Næss Hammer 15.11.2018 x

604 Hilde Måsøval 15.11.2018 x



605 Kristin Reppe Nilsen 15.11.2018 x

606 mariann knudsen 15.11.2018 x

607 Stig Ressem 15.11.2018 x

608 Siv Merete Haugen 15.11.2018 x

609 Svein Sørli 15.11.2018 x

610 Helge Norheim 15.11.2018 x

611 Berit Sandvik 15.11.2018 x

612 Siri Randtun 15.11.2018 x

613 Georg Skatvold 15.11.2018 x

614 Arvydas 15.11.2018 x

615 Eli Anita Glomstad Øyen 15.11.2018 x

616 Sølvi Dalen 15.11.2018 x

617 May Rita Hermansen 15.11.2018 x

618 Jan Roy Ervik 15.11.2018 x

619 Hege Foss 15.11.2018 x

620 Bodil Johanne Hjelvik 15.11.2018 x

621 Hans meier 15.11.2018 x

622 Edith Tanke Hallaren 15.11.2018 x

623 Justinas Burba 15.11.2018 x

624 Giedre metelioniene 15.11.2018 x

625 Elisabeth Nordtvedt 15.11.2018 x

626 Jeanette Halseth 15.11.2018 x

627 Wenche løhre 15.11.2018 x

628 Aina Lihaug 15.11.2018 x

629 Hilde Lihaug 15.11.2018 x

630 Bente Olaussen 15.11.2018 x

631 Gunhild Riiber 15.11.2018 x

632 Fredrik Sandvik 15.11.2018 x

633 Jan Adalberon 15.11.2018 x

634 Svein Roger Iversen 15.11.2018 x

635 Bjørg Støen 15.11.2018 x

636 Lena Annie Østheim 15.11.2018 x

637 Merete Berg 15.11.2018 x

638 Toril Kjeøy 15.11.2018 x

639 Tone Marita Ervik 15.11.2018 x

640 Thomas Rabben 15.11.2018 x

641 Asbjørn Sdæther 15.11.2018 x

642 Rachel Husvik Aune 15.11.2018 x

643 Malin arctander 15.11.2018 x

644 Benjamin Dalsbotten Lihaug 15.11.2018 x

645 Stine Stokke 15.11.2018 x

646 Constanza Villa  Paz 15.11.2018 x

647 Kjell Atle Aalberg 15.11.2018 x

648 Anita Holm 15.11.2018

649 Tor jamne 15.11.2018 x

650 Karl Thorvaldsen 15.11.2018

651 Amanda Andersson 15.11.2018 x

652 Mari nyhus reppe 15.11.2018 x

653 Ronny Skatvold 15.11.2018 x

654 Petter Skaget 15.11.2018 x

655 Merete Kjeldsen 15.11.2018 x

656 Silje Leander Nordaas 15.11.2018 x

657 Samuel Zambrano 15.11.2018 x

658 Olav Andreas Bekken 15.11.2018 x

659 Arnt Petter Myrseth 15.11.2018 x



660 Stian Pachov 15.11.2018 x

661 Magnhild Fiskaa 15.11.2018 x

662 Magne Romestrand 15.11.2018 x

663 Petter Vidar Vågsvær 15.11.2018 x

664 Kari Anita Fjeldvær 15.11.2018 x

665 Randi Johansen 15.11.2018 x

666 Marthe Werkland 15.11.2018 x

667 Nils Reidar Burøy 15.11.2018 x

668 Heidi Madsvåg 15.11.2018 x

669 Thomas Gudbrandsen 15.11.2018 x

670 Anne Daling 15.11.2018 x

671 Espen Nordhammer 15.11.2018 x

672 Jonette Engeset 15.11.2018 x

673 Liv Helene Kvitnes Walsø 15.11.2018 x

674 Vibeke Franck Sehm 15.11.2018 x

675 BRIT VIE 15.11.2018 x

676 Gert Aslak Brinchmann Johansen 15.11.2018 x

677 Stig-Rune Eilertsen-Bele 15.11.2018 x

678 Ola Vie 15.11.2018 x

679 Roar løken 15.11.2018 x

680 Arne høgseth 15.11.2018 x

681 Ingrid Furberg 15.11.2018 x

682 Rikke V.Gundetsen 15.11.2018 x

683 Grethe Sivertsen 15.11.2018 x

684 Jens Christian Hossmann 15.11.2018 x

685 Bjørg Iren stordal 15.11.2018 x

686 Øyvind Nergård 15.11.2018 x

687 Charlotte Rabben 15.11.2018 x

688 Mariann Skarshaug Arntzen 15.11.2018 x

689 Edgar Lihaug 15.11.2018 x

690 elin corneil 15.11.2018 x

691 Geir Arve Arntzen 15.11.2018 x

692 Ellen Nilsen 15.11.2018 x

693 Annette Enoksen Kavli 15.11.2018 x

694 Tove Gaardsø 15.11.2018 x

695 May-Linn Larsen 15.11.2018 x

696 Sander Eidsvaag 15.11.2018

697 Nina Sandvik 15.11.2018

698 Kathrine Øen 15.11.2018 x

699 Berit Kristiansen 15.11.2018 x

700 Inger Elisabeth Hvattum 15.11.2018 x

701 Terje Norheim 15.11.2018 x

702 Anne-Brit Østbø 15.11.2018 x

703 Elisabeth Bremnes 15.11.2018 x

704 Harry Ellingsen 15.11.2018 x

705 Oda-Emilie Aarvik 15.11.2018 x

706 Merete Kjeldsberg 15.11.2018 x

707 Thomas Larsen 15.11.2018 x

708 Karin Midtsian 15.11.2018 x

709 Line Nordstrand 15.11.2018 x

710 Rune Kristiansen 15.11.2018 x

711 Lene Dahlø Skarsvåg 15.11.2018 x

712 Kristin Furunes Strømskag 15.11.2018 x

713 Geir Trygve Kjeldsberg 15.11.2018 x

714 Ann Helen Holm 15.11.2018 x



715 Vibeke Inderø 15.11.2018 x

716 Kjersti Midtsian Hanssen 15.11.2018 x

717 Torill Pettersen 15.11.2018 x

718 Gry Vanessa Reppe 15.11.2018 x

719 Stina Fjærli Hammernes 15.11.2018 x

720 Bjørn Roger Ervik 15.11.2018 x

721 Roald Godtfred Notvik 15.11.2018 x

722 Anne Grete Kristiansen 15.11.2018 x x

723 Karin Jegtvik 15.11.2018 x

724 Elin Norheim Inderø 15.11.2018 x x

725 Mona Smedsrud 15.11.2018 x x

726 Anna Sørdal 15.11.2018 x

727 Steinar Christensen 15.11.2018 x x

728 Nina Fiskaa 15.11.2018 x x

729 Terje Sørdal 15.11.2018 x

730 Håkon Hallaren 15.11.2018 x

731 Terje emilsen 15.11.2018 x x

732 Ylva Helene Glørstad 15.11.2018 x

733 Oddveig Todal 15.11.2018 x

734 Ellinor Helgesen 15.11.2018 x

735 Håvard Årvik 15.11.2018 x

736 Eli Grønning Johansen 15.11.2018 x

737 Eva Brevik 15.11.2018 x

738 Kirsti Mathisen 15.11.2018 x

739 Karin Mensen Eidsaune 15.11.2018 x

740 kari møksvold 15.11.2018 x

741 Jon Olav Kjøsnes 15.11.2018 x

742 Sigurd Elias Hestnes Vie 15.11.2018 x

743 Eli Sletvold Rønning 15.11.2018 x

744 Erlend Stensen 15.11.2018 x

745 Berit Brenne Grønskag 15.11.2018 x

746 Janne Kristin Bekken 15.11.2018 x

747 Gørill Skatvold 15.11.2018 x

748 Risten Turi Aleksandersen 15.11.2018 x

749 Terje Flatval 15.11.2018 x

750 Karin Ørndal Asklund 15.11.2018

751 Vilde nielsen 15.11.2018 x

752 Dag Bertin Vie 15.11.2018

753 Heidi Midtsian 15.11.2018

754 Nina Winsnes 15.11.2018 x

755 Ole Marcus Aalmo 15.11.2018 x

756 Monica Tønder 15.11.2018 x

757 Robin stordahl 15.11.2018 x

758 laila olise tallaksen 15.11.2018 x

759 Nils Hauan 15.11.2018 x

760 Terje Bremnes 15.11.2018 x

761 May-Lene Meyer 15.11.2018 x

762 Lars Ingebrigt Vavik 15.11.2018 x

763 Lisbeth Oddny Steinan 15.11.2018 x

764 Svein Pedersen 15.11.2018 x

765 Irene Bjørnson 15.11.2018 x

766 gert aslak brinchmann johansen 15.11.2018 x

767 Alf Henning Sørensen 15.11.2018 x

768 Eli Jørgensen 15.11.2018 x

769 Rikke Thomassen 15.11.2018 x



770 Frank Bernhard Wikan 15.11.2018 x

771 Gerd Ørndal Johansen 15.11.2018 x

772 Eva Sandvik 15.11.2018 x

773 Henning Sivertsen Dyrø 15.11.2018 x

774 Geir Erik Skatvold 15.11.2018 x

775 Tormod Skarsvåg 15.11.2018 x

776 Tor Ole Abelsen 15.11.2018 x

777 Kirsti Anne Lillerødvann 15.11.2018 x

778 Jorid Strømø 15.11.2018 x

779 synnøve jønsberg stordal 15.11.2018 x

780 Terje Blegen 15.11.2018 x

781 Reidun og Torbjørn Skarshaug 15.11.2018 x

782 Ellen Rabben 15.11.2018 x

783 Torunn hammer 15.11.2018 x

784 Thomas Berg Karlsen 15.11.2018 x

785 Kent ronny størvold 15.11.2018 x

786 Tale Emelie Hauan 15.11.2018 x

787 Ann Karin Sæther 15.11.2018 x

788 Zorica Maric 15.11.2018 x

789 Kenneth Selvåg 15.11.2018 x

790 Jonas Torgersen 15.11.2018 x

791 Birgitte Grubba Aure 15.11.2018 x

792 Sissel Elise Innstrand 15.11.2018 x

793 Tone Bay Christensen 15.11.2018 x

794 Bjørn Asklund 15.11.2018 x

795 Janne Kr. Espnes 15.11.2018 x

796 Monica Fredagsvik 15.11.2018 x

797 Geir Arne Kjønstad 15.11.2018 x

798 Anniken Steen Rønning 15.11.2018 x

799 Jann O. Krangnes 15.11.2018 x

800 Torild Dahl 15.11.2018 x

801 Kjell A. Olsen 15.11.2018 x

802 Edvin Mebust 15.11.2018 x

803 Immanuel espnes 15.11.2018 x

804 Maciej Karpinski 15.11.2018 x

805 Tina Fagerdal 15.11.2018 x

806 Stine 15.11.2018 x

807 Mårten Hansen 15.11.2018 x

808 Kristin Aanes 15.11.2018 x

809 Mary Ann Dahl 15.11.2018 x

810 marianne th 15.11.2018 x

811 Christian Steinebach 15.11.2018 x

812 Janne Synnøve espnes 15.11.2018 x

813 Jarle Lauvstad 15.11.2018 x

814 Espen Håvard Hauan 15.11.2018 x

815 Stine Ervik 15.11.2018 x

816 Jan Steinar Berg. 16.11.2018 x

817 Per-Otto Simonsen 16.11.2018 x

818 Tom Jensen 16.11.2018 x

819 Turid Kroken 16.11.2018 x

820 Marcus Nøstan 16.11.2018 x

821 Aleksander larsen 16.11.2018 x

822 Vidar Dyrø 16.11.2018 x

823 Ellen Marie Hansen 16.11.2018 x

824 Eva Veronika Halvorsen 16.11.2018 x



825 Ivar Halvorsen 16.11.2018 x

826 Knut Steinar Albertsen 16.11.2018 x

827 Sindija 16.11.2018 x

828 Morten Grytvik 16.11.2018 x

829 Kristian Skarsvåg 16.11.2018 x

830 Arvid Håkon Seternes 16.11.2018 x

831 Anna Karin Aarvik 16.11.2018 x

832 Ronny Hammervik 16.11.2018 x

833 Mari Petersen 16.11.2018 x

834 Ulf Ervik 16.11.2018 x

835 Martin august myrseth 16.11.2018 x

836 Viktor Karlsen Tøften 16.11.2018 x

837 Adrian Lund 16.11.2018 x

838 Hege Fjeldseth 16.11.2018 x

839 Petter Jan Aune 16.11.2018 x

840 Levy ronald østheiml 16.11.2018 x

841 Robin Måsøval 16.11.2018 x

842 Espen Skagen 16.11.2018 x

843 Roger Jenssen 16.11.2018 x

844 Kamilla Todal 16.11.2018 x

845 Torgeir Espnes 16.11.2018 x

846 Alv Inge Antonsen 16.11.2018 x

847 Morten Sætre 16.11.2018 x

848 Yngve R. Iversen 16.11.2018 x

849 Sissel Sandvik Holm 16.11.2018 x

850 Andrea Thorsø 16.11.2018 x

851 Erling Nygård 16.11.2018 x

852 Eli Norheim 16.11.2018 x

853 Trygve Thomessen 16.11.2018 x

854 Alice E. Hovde Aspnes 16.11.2018 x

855 Silje Wærø 16.11.2018 x

856 Kristin Løpen 16.11.2018 x

857 Jorun Reitan 16.11.2018 x

858 Wenche Irene Olsen 16.11.2018 x

859 Guro Dragsnes 16.11.2018 x

860 Tove Mathisen 16.11.2018 x

861 Trine Møller 16.11.2018 x

862 Harald Mauseth 16.11.2018 x

863 Tonje Abelsen 16.11.2018 x

864 Valborg Mauseth 16.11.2018 x

865 Rita Helen Nordby Billstrøm 16.11.2018 x

866 Ole Gaasø 16.11.2018 x

867 Rakel Dahle 16.11.2018 x

868 Trude Reitan 16.11.2018 x

869 Arnfinn Lihaug 16.11.2018 x

870 Jan Ivar Østlyng 16.11.2018 x

871 Viggo Andre Hanssen 16.11.2018 x

872 Thomas Reitan 16.11.2018 x

873 Anita Stolsmo 16.11.2018 x

874 Henrik Sehm-Hansen 16.11.2018 x

875 Anna Bjørgan 16.11.2018 x

876 Ann-Kristine Jakobsen 16.11.2018 x

877 Anne-Mari Sletvold 16.11.2018 x

878 Bjørg Grytvik 16.11.2018 x

879 Liv Marianne Espenes 16.11.2018 x



880 Bjørg Alise Antonsen 16.11.2018 x

881 Sølvi Ervik Wahlvåg 16.11.2018 x

882 Stig Bremnes 16.11.2018 x

883 Reidun Ringlie Hammervik 16.11.2018 x

884 Randi Oksvold 16.11.2018 x

885 Simon reitan 16.11.2018 x

886 Harry Wahlvåg 16.11.2018 x

887 hallvard oksvold 16.11.2018 x

888 May Jensen 16.11.2018 x

889 Sissel Helen Stensø 16.11.2018 x

890 Maria Gaasø 16.11.2018 x

891 Roger Håndlykken 16.11.2018 x

892 Celine loktu bremnes 16.11.2018 x

893 Ranveig Riiber 16.11.2018 x

894 Jorun Berg 16.11.2018 x

895 Aud Johanne Reppe Støwer 16.11.2018 x

896 Eirin Greve 16.11.2018 x

897 Bjørn Olav Haugsand 16.11.2018 x

898 Hilde Holm 16.11.2018 x

899 Lars Andreas Vavik 16.11.2018 x

900 Arne Johansen 16.11.2018 x

901 Erik Kristiansen 16.11.2018 x

902 Jørgen Thorsø 16.11.2018 x

903 Lisbeth Løvseth-Erstad 16.11.2018 x

904 Mette Selven 16.11.2018 x

905 Sylvia Hildegunn Johansen 16.11.2018 x

906 Ida Reppe Johansen 16.11.2018 x

907 Ina Dragsnes 16.11.2018 x

908 Brynjar Forseth 16.11.2018 x

909 Sonja Tronstadhagen 16.11.2018 x

910 Grethe Skagen 16.11.2018 x

911 Håkon Martinussen 16.11.2018 x

912 Inger Bjørnsvik Karlsen 16.11.2018 x

913 Janne Stabell 16.11.2018 x

914 Mona Kristin Udtian 16.11.2018 x

915 May Elin Johansen 16.11.2018 x

916 Janet Eléna Flåhammer 16.11.2018 x

917 Brit witzøe 16.11.2018 x

918 SVERRE GADE HUSBY 16.11.2018 x

919 Marit Haftorsen 16.11.2018 x

920 Morten Kiær Asklund 16.11.2018 x

921 Alice Kristiansen 16.11.2018 x

922 Sølvi Elise Monsø 16.11.2018 x

923 Elisabeth Bekkadal 16.11.2018 x

924 Kent Nielsen 16.11.2018 x

925 Julie Sandø 16.11.2018 x

926 Bente Sørdal 16.11.2018 x

927 Ron overdevest 16.11.2018 x

928 Inger Grønbech 16.11.2018 x

929 Georg Rabben 16.11.2018 x

930 Olav Klungreseth 16.11.2018 x

931 Levi Roman Gimse 16.11.2018 x

932 Mette Måsøval Antonsen 16.11.2018 x

933 Lena auka 16.11.2018 x

934 Brage Strømskag 16.11.2018 x



935 Oddbjørn Tuvnes 16.11.2018 x

936 Eirik Kolstad Kjønnøy 16.11.2018 x

937 Remy Strømskag 16.11.2018 x

938 Stine Brendboe Kleven 16.11.2018 x

939 Einar Brendboe 16.11.2018 x

940 Yvonne Dolen 16.11.2018 x

941 Terje Griegel 16.11.2018 x

942 Kristian Andreas Hallarskag 16.11.2018 x

943 Ingunn Olaug Titita Gjerde Lindholm Nilssen 16.11.2018 x

944 Martha Lægreid Letnes 16.11.2018 x

945 Lars Christian Larsen 16.11.2018 x

946 Torunn Elise Kjensteberg 16.11.2018 x

947 Gunnar Foss 16.11.2018 x

948 Einar Andersen 16.11.2018 x

949 Vidar Gundersen 16.11.2018 x

950 Håvard Volden 16.11.2018 x

951 Sissel Røssing 16.11.2018 x

952 Wenche Sørdal 16.11.2018 x

953 johan rudolf foss 16.11.2018 x

954 Steven Crozier 16.11.2018 x

955 Einar Myrenget 16.11.2018 x

956 Trude Tønder 16.11.2018 x

957 Alex Krogstad 16.11.2018 x

958 Espen Larsen 16.11.2018 x

959 Jan Olav Sivertsen 16.11.2018 x

960 Silje Eidsvåg 16.11.2018 x

961 Aileen Drage 16.11.2018 x

962 Egil Bremnes 16.11.2018 x

963 Anniken Tingstad 16.11.2018 x

964 Randi Kringen 16.11.2018 x

965 Frank Nordskag 16.11.2018 x

966 Maria Demina 16.11.2018 x

967 Gretha Fredagsvik 16.11.2018 x

968 Rikard gaustad 16.11.2018 x

969 Kjersti nygaard 16.11.2018 x

970 Helge 16.11.2018 x

973 Jostein Kåre Sørgård 16.11.2018 x

974 Ragnar Reutz-Håkenstad 16.11.2018 x

975 Ann Karin Ellevseth 16.11.2018 x

976 Bente Kleiven 16.11.2018 x

977 Anne-Sofie Opofte 16.11.2018 x

978 Peggy Alise Johansen 16.11.2018 x

979 Vigdis Skaget 16.11.2018 x

980 Rita Midtsian plugge 16.11.2018 x

981 Reidar Hagen 16.11.2018 x

982 Julie Stølan 16.11.2018 x

983 Inger Marie Øien 16.11.2018 x

984 Ingvil Andersen 16.11.2018 x

985 Kjellrun Englund 16.11.2018 x

986 knut liberg 16.11.2018 x

987 Vegard Andersson 16.11.2018 x

988 Jon Petter Sandem 16.11.2018 x

989 Trond Harald Iversen 16.11.2018 x

990 Heidi Furuseth Løvhaug 16.11.2018 x

991 Marit Reppe 16.11.2018 x



992 Gunn-Elin Johansen 16.11.2018 x

993 Lilian L. Adolfo 16.11.2018 x

994 Elin Mutlu 16.11.2018 x

995 Torbjørn Margido Sørdal 16.11.2018 x

996 Erika Krutvik 16.11.2018 x

997 Kevin Mathiesen 16.11.2018 x

998 Eirik Nygård 16.11.2018 x

999 Mindaugas Tamosiunas 16.11.2018 x

1000 Maiken Inderø Reppe 16.11.2018 x

1001 Vilde Johansen 16.11.2018 x

1002 Terje Johansen 16.11.2018 x

1003 Inge Meisler 16.11.2018 x

1004 Line Sandvik 16.11.2018 x

1005 Sissel Karin Tengesdal 16.11.2018 x

1006 Line Hegle 16.11.2018 x

1007 Eirik måsøval 16.11.2018 x

1008 Kari Inger Kvervavik 16.11.2018 x

1009 Magni Storvik 16.11.2018 x

1010 Merete Nyhus 16.11.2018 x

1011 Lars Birger Johansen 16.11.2018 x

1012 Solfrid Annie Gjønnes 16.11.2018 x

1013 Lene-Beate Forøy 16.11.2018 x

1014 Anne Margrethe Sørli-Bolneset 16.11.2018 x

1015 Karl Emil Perez Reppe 16.11.2018 x

1016 Aud Ørndahl Jønvik 16.11.2018 x

1017 Harald Teigås 16.11.2018 x

1018 Mats Rotnes 16.11.2018 x

1019 Beate Haarsaker 16.11.2018 x

1020 Kristina Barkiene 16.11.2018 x

1021 Evy Ramstad 16.11.2018 x

1022 Cicilie Anette Meland 16.11.2018 x

1023 Jon Ivar Theodorsen 16.11.2018 x

1024 Dovile Zilinskiene 16.11.2018 x

1025 Atle Skarsvåg 16.11.2018 x

1026 Stig olsen 16.11.2018 x

1027 Elmer Aure 16.11.2018 x

1028 Liv Malin Strøm Kvam 16.11.2018 x

1029 Arne Inderø 16.11.2018 x

1030 Martin  Aleksander Nordskag 16.11.2018 x

1031 Inger Karin Aas 16.11.2018 x

1032 Mona Liljenhaug 16.11.2018 x

1033 Lina Juodvalkiene 16.11.2018 x

1034 Arunas Juodvalkis 16.11.2018 x

1035 Berit Yttersian Sivertsen 16.11.2018 x

1036 Anna Brenne Grønskag 16.11.2018 x

1037 willy kvalvær 16.11.2018 x

1038 Kåre Bua 16.11.2018 x

1039 Kenneth fredagsvik 16.11.2018 x

1040 Stig Sæther 16.11.2018 x

1041 Jan Erik Reitan 16.11.2018 x

1042 Mona Reitan 16.11.2018 x

1043 Oda Antonsen 16.11.2018 x

1044 Svein Ronny Skjønhals 16.11.2018 x

1045 Harriet Strand 16.11.2018 x

1046 Per Ivar Kjensteberg 16.11.2018 x



1047 Jimmy Sandvik 16.11.2018 x

1048 Sidsel Tallaksen 16.11.2018 x

1049 Leif kristiansen 16.11.2018 x

1050 Guro Tveikra Gaustad 16.11.2018 x

1051 Malin Anita Rishaug 16.11.2018 x

1052 Ann Torill Bremnes 16.11.2018 x

1053 Liv Elin Langlo 16.11.2018 x

1054 Heidi Karlsen 16.11.2018 x

1055 Ellenore Aga 16.11.2018 x

1056 halvor hartvig 16.11.2018 x

1057 Halvor Tidemann 16.11.2018 x

1058 Rune Sandvik 16.11.2018 x

1059 Emil Fredagsvik 16.11.2018 x

1060 Kristine Bogø 16.11.2018 x

1061 Andreas Risstad 16.11.2018 x

1062 Jannicke R.S.Greiff 16.11.2018 x

1063 Siri Norheim 16.11.2018 x

1064 Trond Johan Sjøli 16.11.2018 x

1065 Anne Marie Dranger Bachen 16.11.2018 x

1066 Wenche Hanssen 16.11.2018 x

1067 Anita Kristiansen 16.11.2018 x

1068 Roy Kenneth Åsmul 16.11.2018 x

1069 Leander krutvik 16.11.2018 x

1070 Rita Helen Aspenes 16.11.2018 x

1071 Kenneth Aarvik 16.11.2018 x

1072 Nils Ivar Branem 16.11.2018 x

1073 Lasse Johnny Ervik 16.11.2018 x

1074 Matteus Flaahammer Grefstad 16.11.2018 x

1075 Renate Lien 16.11.2018 x

1076 terje tallaksen 16.11.2018 x x

1077 Kent Lihaug 16.11.2018 x

1078 Trond Thorsø Skullerud 16.11.2018 x

1079 Johan Iver Midtsian Iversen 16.11.2018 x

1080 Ulf Hordvik 16.11.2018 x

1081 Stine mari nordskag 16.11.2018 x

1082 Kåre Jon Langberg 16.11.2018 x

1083 Ann Cecilie Bye 16.11.2018 x

1084 Oda Blindheim Grønskag 16.11.2018 x

1085 Sissel rosa magnussen 16.11.2018 x

1086 Anders Reitan 16.11.2018 x

1087 Geir Vatn 16.11.2018 x

1088 Wenche Johansen Vatn 16.11.2018 x

1089 Rita Thuseth Sæther 16.11.2018 x

1090 Erik Markussen 16.11.2018 x

1091 Jan P. Hansen 16.11.2018 x

1092 Anders Nordhammer 16.11.2018 x

1093 Kjell Sivertsen 16.11.2018 x

1094 Lise Dyrvik 16.11.2018 x

1095 Faruk Yaylaci 16.11.2018 x

1096 Sandra Kacinkeviciene 16.11.2018 x

1097 Gunnveig Olise Espenes 16.11.2018 x

1098 May Tønder Bremnes 16.11.2018 x

1099 Jarle Kjørsvik 16.11.2018 x

1100 Curt-Raimond Nygård-Hansen 16.11.2018 x

1101 Tore kvernø 16.11.2018 x



1102 Kari Merete Andersen 16.11.2018 x

1103 Marit Aslaug Johansen 16.11.2018 x

1104 Tone Lunde Rismark 16.11.2018 x

1105 Janne Beathe Werkland. 16.11.2018 x

1106 Jan Helge Sæther 16.11.2018 x

1107 Hilde Gunn Oksvold 16.11.2018 x

1108 Milena Hristova Pachova 16.11.2018 x

1109 Marius Berg 16.11.2018 x

1110 Elin Dahl 16.11.2018 x

1111 Monja Espnes 16.11.2018 x

1112 Kristina Dahlen Tømmervåg 16.11.2018 x

1113 Solveig Løvhaug 16.11.2018 x

1114 Knut Gunnar Nygård 16.11.2018 x

1115 Kolbjørg Sæther 16.11.2018 x

1116 wictor helge abelsen 16.11.2018 x

1117 Siv Bente Bekken 17.11.2018 x

1118 Daniel holmgren 17.11.2018 x

1119 tove kvernberg abelsen 17.11.2018 x

1120 Anna Johannesson 17.11.2018 x

1121 Line iren Jørandsen 17.11.2018 x

1122 Berit Bachmann 17.11.2018 x

1123 ROAR skjønhals 17.11.2018 x

1124 Tove witzøe 17.11.2018 x

1125 Jon Arne Jørgensen 17.11.2018 x

1126 Mary Johansen 17.11.2018 x

1127 Anne Christin Scholten 17.11.2018 x

1128 Gry Johansen 17.11.2018 x

1129 Jonas Viskanta 17.11.2018 x

1130 Renathe måsøval 17.11.2018 x

1131 Caroline Bjørgum 17.11.2018 x

1132 Norolf Steinar Øverkil 17.11.2018 x

1133 eskild mo 17.11.2018 x

1134 Håkon Troøien 17.11.2018 x

1135 Annie Ljung 17.11.2018 x

1136 Inge Aasen 17.11.2018 x

1137 Roger Kristiansen 17.11.2018 x

1138 Hege bårdseng 17.11.2018 x

1139 Christer johansen 17.11.2018 x

1140 John Sunde 17.11.2018 x

1141 Gerd Randi Furberg 17.11.2018 x

1142 Miriam Sandvik 17.11.2018 x

1143 Tor-Arne Bundesen 17.11.2018 x

1144 Hans Stølan 17.11.2018 x

1145 Thomas Yttersian 17.11.2018 x

1146 Monica Grostad 17.11.2018 x

1147 Lena Reppen 17.11.2018 x

1148 Gustav Olaf Olsen 17.11.2018 x

1149 Naomi Elise Crozier 17.11.2018 x

1150 Signy Johansen 17.11.2018 x

1151 Per Krangnes 17.11.2018 x

1152 Anders Gjetø Lindset 17.11.2018 x

1153 Marthe Wågø 17.11.2018 x

1154 Sara Troøien 17.11.2018 x

1155 Nina Konst 17.11.2018 x

1156 Tommy Skagen 17.11.2018 x



1157 Ingrid Grytbakk 17.11.2018 x

1158 Trine Borg-Heggedal 17.11.2018 x

1159 Andreas Reppe 17.11.2018 x

1160 Carina Isabel Husvik Aune 17.11.2018 x

1161 Elin Thyholt 17.11.2018 x

1162 Marius stenvik 17.11.2018 x

1163 Ranja Wahl 17.11.2018 x

1164 Kim Heidi Bjørke 17.11.2018 x

1165 Arve Olsen Mosbakken 17.11.2018 x

1166 Nina Benjaminsen 17.11.2018 x

1167 Gils Rooker 17.11.2018 x

1168 Tone M Larsen 17.11.2018 x

1169 Jørn Gunnesmo Mjøen 17.11.2018 x

1170 Aleksander Skagen 17.11.2018 x

1171 Sunni Marika Steinvik 17.11.2018 x

1172 Silje reppe 17.11.2018 x

1173 Arve Iversen 17.11.2018 x

1174 Trine klubben Solevåg 17.11.2018 x

1175 Torgeir Kristiansen 17.11.2018 x

1176 Tove Storsve Gamst 17.11.2018 x

1177 Unni Nygård 17.11.2018 x

1178 Bodil Gudny Hammerdal 17.11.2018 x

1179 Bente Qvale 17.11.2018 x

1180 Arild Skarshaug 17.11.2018 x

1181 Torhild Skarshaug 17.11.2018 x

1182 Ingeborg Margrete Storemyr Skotteberg 17.11.2018 x

1183 Hege Dragsnes Johansen 17.11.2018 x

1184 Lisbeth Iversen 17.11.2018 x

1185 Ketil Iversen 17.11.2018 x

1186 Roger Johansen 17.11.2018 x

1187 Sissel Jorid Østheim Strømøy 17.11.2018 x

1188 Gunda fredagsvik 17.11.2018 x

1189 Rita Vestfjell 17.11.2018 x

1190 Ann-Heidi Johansen 17.11.2018 x

1191 Roald Hansen 17.11.2018 x

1192 Severin Skarsvåg 17.11.2018 x

1193 Anita Werkland 17.11.2018 x

1194 Timian Vars 17.11.2018 x

1195 Benjamin todal johansen 17.11.2018 x

1196 Bjørg Johansen 17.11.2018 x

1197 Gunn Astri Johansen 17.11.2018 x

1198 per ingvald hårstad 17.11.2018 x

1199 Turid Momyr 17.11.2018 x

1200 Anne Kirkbakk 17.11.2018 x

1201 Ketil Normann Wean 17.11.2018 x

1202 Hilde Sørdal Wean 17.11.2018 x

1203 Marvin Thorsø 17.11.2018 x

1204 Rune Hoff 17.11.2018 x

1205 Marit Midtsian 17.11.2018 x

1206 Trude Tallaksen Reitaas 17.11.2018 x

1207 Laila Rebecca Wedø Johansen 17.11.2018 x

1208 Martin A. Tande 17.11.2018 x

1209 Jakob Berntzen 17.11.2018 x

1210 Annie Sørdal 17.11.2018 x

1211 Alexandra Lilja Flaahammer 17.11.2018 x



1212 Anniken Volden 17.11.2018 x

1213 Beate Yttersian Strandheim 17.11.2018 x

1214 Emma maria lilja 17.11.2018 x

1215 Paul Ingar Udtian 17.11.2018 x

1216 Roar Asklund 17.11.2018 x

1217 Hellen Iren Larsen 17.11.2018 x

1218 Geir lervik 17.11.2018 x

1219 Malin Lervik 17.11.2018 x

1220 Roar Espnes 17.11.2018 x

1221 Betina Kristiansen Bakken 17.11.2018 x

1222 Rita Øren 17.11.2018 x

1223 Aud Jorid Nordtiller 17.11.2018 x

1224 Jon Alfred Hassel 17.11.2018 x

1225 Steinar Torp Nielsen 17.11.2018 x

1226 Eva Mcmaster 17.11.2018 x

1227 Aud Else Jakobsen 17.11.2018 x

1228 Harald Jakobsen 17.11.2018 x

1229 Erlend Godhavn 17.11.2018 x

1230 Natasa Urban 17.11.2018 x

1231 Tore Sagerup 17.11.2018 x

1232 Helge Hansen 17.11.2018 x

1233 Sissel Haugsand 17.11.2018 x

1234 Ole Martin Haugsand 17.11.2018 x

1235 Hanne Fonn 17.11.2018 x

1236 K steinhovden 17.11.2018 x

1237 Rolf Johan Ervik 17.11.2018 x

1238 Steinar Laugen Kringen 17.11.2018 x

1239 Beate Retterås 17.11.2018 x

1240 Eli iren Sandvik 17.11.2018 x

1241 Geir erik bogø 17.11.2018 x

1242 Karin Johansen 17.11.2018 x

1243 Hege Renate Vatn 17.11.2018 x

1244 Marie Rinø 17.11.2018 x

1245 Håkon Grytvik 17.11.2018 x

1246 Bjørn Olav Wikdahl 17.11.2018 x

1247 Jovita Burbiene 17.11.2018 x

1248 Skjoldvor Nordhammer 17.11.2018 x

1249 Tove Østheim 17.11.2018 x

1250 Lillian Bremnes 18.11.2018 x

1251 Lena Mariann Bremnes 18.11.2018 x

1252 Ola Herje Raumli 18.11.2018 x

1253 Nina Marie Johansen 18.11.2018 x

1254 Johannes Lillevold 18.11.2018 x

1255 Richard Høvik 18.11.2018 x

1256 Sidsel Bekkadal 18.11.2018 x

1257 jan marthinsen 18.11.2018 x

1258 Carl Josef Christensen 18.11.2018 x

1259 Eva Torgersen 18.11.2018 x

1260 Hilde Paulsen Sletta 18.11.2018 x

1261 Lillian S. Nordhammer 18.11.2018 x

1262 Roy-Tore Hofstad 18.11.2018 x

1263 Vegard Ankarstrand 18.11.2018 x

1264 Anders Bastholm 18.11.2018 x

1265 Gjøran Sandvik 18.11.2018 x

1266 Åse Johanne Wiik 18.11.2018 x



1267 Kevin Nordbotn 18.11.2018 x

1268 Ranja Bendixen 18.11.2018 x

1269 Kurt Enebakk 18.11.2018 x

1270 Svein Burø 18.11.2018 x

1271 Linda Aasen 18.11.2018 x

1272 Hanna pedersen 18.11.2018 x

1273 Reidar Antonsen 18.11.2018 x

1274 Odd Gjermund Larsen 18.11.2018 x

1275 Kari Vik 18.11.2018 x

1276 Inga-Lill Søreng Reppe 18.11.2018 x

1277 Espen Nilsen 18.11.2018 x

1278 Guro-Karoline Aabakken 18.11.2018 x

1279 Per Arne Larsen 18.11.2018 x

1280 Ådne Ervik 18.11.2018 x

1281 Håkon Seternes 18.11.2018 x

1282 Iselin Alexandra Mosand 18.11.2018 x

1283 Turid Landevåg 18.11.2018 x

1284 May Helen Johansen 18.11.2018 x

1285 Arne Nordhammer 18.11.2018 x

1286 Leif Inge Nordhammer 18.11.2018 x

1287 Tonje Dahlø Sørlie 18.11.2018 x

1288 Christian Sande 18.11.2018 x

1289 Harry Meland 18.11.2018 x

1290 Adrian Kristiansen 18.11.2018

1291 Cathrine Løkke 18.11.2018 x

1292 Øystein Kvam 18.11.2018 x

1294 Jonny Antonsen 18.11.2018 x

1295 Rune Bolaas 18.11.2018 x

1296 Thea-Tove Løw-Hansen 18.11.2018 x

1297 Magnus wennberg 18.11.2018 x

1298 Jan Magne Riiber 18.11.2018 x

1299 Olav Nekstsd 18.11.2018 x

1300 Sissel Skjærvold 18.11.2018 x

1301 Lisbeth Aarvik 18.11.2018 x

1302 Unni skaret 18.11.2018 x

1303 Tove Fredagsvik 18.11.2018 x

1304 Berit Lilleøkdal 18.11.2018 x

1305 Tommy Espnes 18.11.2018 x

1306 Sylvi Gunnerud 18.11.2018 x

1307 Kine Elisabeth Ervik 18.11.2018 x

1308 Robert Bremnes 18.11.2018 x

1309 Lill Mariann Seternes 18.11.2018 x

1310 Hege Vikaskag 18.11.2018 x

1311 Vegard Yttersian 18.11.2018 x

1312 Trond Steinar Ivangen 18.11.2018 x

1313 Isak Espnes 18.11.2018 x

1314 Anne Marie Hammer Knapstad 18.11.2018 x

1315 Jan Erik Dahlberg 18.11.2018 x

1316 Judith Vatn 18.11.2018 x

1317 Paul Andreassen 18.11.2018 x

1318 Eivind Hammernes Yttersian 18.11.2018 x

1319 Julius Loennechen 18.11.2018 x

1320 Tom Vavik 18.11.2018 x

1321 Karin solberg 18.11.2018 x

1322 Tor Pedersen 18.11.2018 x



1323 Rigmor Teigås Måsøval 18.11.2018 x

1324 Torny Sørlie 18.11.2018 x

1325 Mabel Bremnes 18.11.2018 x

1326 Ingunn Sørensen 18.11.2018 x

1327 Stein Are espnes 18.11.2018 x

1328 Stein Østraat 18.11.2018 x

1329 Thomas Nordhammer 18.11.2018 x

1330 Siri Hammer 18.11.2018 x

1331 Petter Davik 18.11.2018 x

1332 Egil Volden 18.11.2018 x

1333 Elin Synnøve Arntzen 18.11.2018 x

1334 Monica Johansen 18.11.2018 x

1335 Arild Svanemsli 18.11.2018 x

1336 Kristin Gjetø Ringbakken 18.11.2018 x

1337 Sara Johanne Østheim Søreng 18.11.2018 x

1338 Ingrid Terese Aarvik 18.11.2018 x

1339 Martin Berg Karlsen 18.11.2018 x

1340 Gerda Marie Maalø 18.11.2018 x

1341 Hege Siri Kjensteberg 18.11.2018 x

1342 Ingvild hansen 19.11.2018 x

1343 Ståle Myrseth 19.11.2018 x

1344 Tove Sæther Kvernø 19.11.2018 x

1345 Eli Crozier 19.11.2018 x

1346 Oddvar Paulsen 19.11.2018 x

1347 Maria Sandstad 19.11.2018 x

1348 Christoffer.ottem 19.11.2018 x

1349 Maija REPPE 19.11.2018 x

1350 Ellen Hallarskag 19.11.2018 x

1351 Vegar Skarsvåg 19.11.2018 x

1352 Roger Måsøval 19.11.2018 x

1353 Jan Henrik Grubba 19.11.2018 x

1354 Reidun Carstens 19.11.2018 x

1355 Åse Johansen 19.11.2018 x

1356 Marcus Tønder Bremnes 19.11.2018 x

1357 Torgeir Krokan 19.11.2018 x

1358 Håkon Skatvold 19.11.2018 x

1359 Rose-Linn Stenberg 19.11.2018 x

1360 Odd Morten Sandstad 19.11.2018 x

1361 Vidar sørensen 19.11.2018 x

1362 Bjørnar Arntsen 19.11.2018

1363 Dag Leonhardsen 19.11.2018 x

1364 Harald Gamst 19.11.2018 x

1365 Turid Gåsø 19.11.2018 x

1366 Sølvi Husby 19.11.2018 x

1367 Torbjørn Rausand 19.11.2018 x

1368 Ketil Furberg Henriksen 19.11.2018 x

1369 Kine Rørseth Fandin 19.11.2018 x

1370 Rita Eidsvaag 19.11.2018 x

1371 Christian Bratli 19.11.2018 x

1372 Sander Nilsen 19.11.2018 x

1373 Anita Olafsen 19.11.2018 x

1374 Jolanta Vingen 19.11.2018 x

1375 Karl-Egil Elstad 19.11.2018 x

1376 Pia Gunnerud Sørensen 19.11.2018 x

1377 Ingrid Wreden Kåss 19.11.2018 x



1378 Irene Løkke 19.11.2018 x

1379 Bente Iren Øyen 19.11.2018 x

1380 Jens Skarsvåg 19.11.2018 x

1381 Ruben M Oddekalv 19.11.2018 x

1382 Ragna Heffermehl 19.11.2018 x

1383 Grethe Hole Melhus 19.11.2018 x

1384 Tom Andrè Skånøy 19.11.2018 x

1385 Kåre-Anton Midtsian 19.11.2018 x

1386 Ernst Olav Paulsen 19.11.2018 x

1387 Wenche Boltås 19.11.2018 x

1388 Sølvi Lyngvær Gimse 19.11.2018 x

1389 Anne Wahl Kaldestad 19.11.2018 x

1390 Roger Johansen 19.11.2018 x

1391 Anne Johanne Søreng 19.11.2018 x

1392 Charlotte foss 19.11.2018 x

1393 Christian Bremvåg 20.11.2018 x

1394 Jan Ola Flåhammer 20.11.2018 x

1395 Kristen Haukli 20.11.2018 x

1396 Stine Vågø 20.11.2018 x

1397 Jorunn Riiber 20.11.2018 x

1398 Andreas Aaness Fredagsvik 20.11.2018 x

1399 Inger-Line Nordhammer Serrao 20.11.2018 x

1400 Kim Krutvik Lund 20.11.2018 x

1401 Solfrid Dolen Sørdal 20.11.2018 x

1402 Lena Jektvik 20.11.2018 x

1403 Heidi kristensen 20.11.2018 x

1404 Mikael Söderling 20.11.2018 x

1405 Steinar Ervik 20.11.2018 x

1406 Bente Marie Ervik 20.11.2018 x

1407 Odd-egil aarvik 20.11.2018 x

1408 Marit Elise Fredheim 20.11.2018 x

1409 Bjørn Bråtveit 20.11.2018 x

1410 Margareth Konst 20.11.2018 x

1411 Tage Johannnes H Broholm 20.11.2018 x

1412 Birgit Ballack 20.11.2018 x

1413 Anniken Myrseth 20.11.2018 x

1414 Lasse Wavik 20.11.2018 x

1415 Karina Sofie Røssing 20.11.2018 x

1416 Bjarne Vigre 20.11.2018 x

1417 Mona Tørum 20.11.2018 x

1418 Geir-Åge Edvardsen 20.11.2018 x

1419 Stig olav albertsen 20.11.2018 x

1420 Yassen Sayah Mansour 20.11.2018 x

1421 Wenche Mathisen 20.11.2018 x

1422 Lill Vatn Riiber 21.11.2018 x

1423 Marit Iversen 21.11.2018 x

1424 Kjell Ove Arntzen 21.11.2018 x

1425 Maria Hammernes 21.11.2018 x

1426 Gitte Krohn-Pettersen 21.11.2018 x

1427 Arnfinn Aleksander Holmen 21.11.2018 x

1428 Frank Espnes 21.11.2018 x

1429 Siri Sandvik 21.11.2018 x

1430 Tove Elin Fjeldsaunet 21.11.2018 x

1431 Svein Wahl 21.11.2018 x

1432 Bente Nordgård 21.11.2018 x



1433 Toril Mari Tårnesvik 21.11.2018 x

1434 Leif Sveinung Hansen 21.11.2018 x

1435 Helene Amalie Meyer 21.11.2018 x

1436 Stig reppe 21.11.2018 x

1437 Rune Kvilvang 21.11.2018 x

1438 Irene kjønnøy 21.11.2018 x

1439 Lise Marie Vatn Elden 21.11.2018 x

1440 Hedda Fredagsvik Bremnes 21.11.2018 x

1441 Helena Bekken 21.11.2018 x

1442 Inger-Marie Midtsian 21.11.2018 x

1443 Jacob Kryvi 21.11.2018 x

1444 Torbjørn Hammernes 21.11.2018 x

1445 Lisa Mari Krogstadnes 21.11.2018 x

1446 Magnhild Myrseth 22.11.2018 x

1447 Eirin Beate Haug 22.11.2018 x

1448 Gunn Lillian Kvello-Aune 22.11.2018 x

1449 Solbjørg Yttersian 22.11.2018 x

1450 Linda Meland 22.11.2018 x

1451 Torkel Sand 22.11.2018 x

1452 Jorid Sæther 22.11.2018 x

1453 Monica Nordnes 22.11.2018 x

1454 Brita Bakken 22.11.2018 x

1455 John Arne Bakken 22.11.2018 x

1456 Gunvald solbakken 22.11.2018 x

1457 Peder lihaug 22.11.2018 x

1459 Malin Kristiansen 22.11.2018 x

1460 Atle Kjærvik 22.11.2018 x

1461 Arvid Ottem 22.11.2018 x

1462 Birgitte Bremnes 22.11.2018 x

1463 Ketil Skogen 23.11.2018 x

1464 Roger Sæther 23.11.2018 x

1466 Gyda Myrseth 23.11.2018 x

1467 Anne K Stabell 23.11.2018 x

1468 Svein Brenna 23.11.2018 x

1469 Frank Hammer 23.11.2018 x

1470 Marit Karlsen 23.11.2018 x

1471 Ann Karin Fredagsvik 23.11.2018 x

1472 Anita skjåk 23.11.2018 x

1473 Therese Berg Enoksen 23.11.2018 x

1474 Tormod Aursøy 23.11.2018 x

1475 Anita Espnes 23.11.2018 x

1476 Raymond Sandvik 23.11.2018 x

1477 Aina myrvang 23.11.2018 x

1478 Johnny Hammer 23.11.2018 x

1479 Gunder Johansen 24.11.2018 x

1480 Gustav magnar witzøe 24.11.2018 x

1481 Elisabeth Anethe Olsen 24.11.2018 x

1482 Ellen . M. Johansen 24.11.2018 x

1483 Sverre Myrseth Wang 24.11.2018 x

1484 Tron krutvik 24.11.2018 x

1485 Anders Olsen 24.11.2018 x

1487 Otto Atle Ottesen 24.11.2018 x

1488 Solveig Hansen 24.11.2018 x

1489 Sondre Nordnes 24.11.2018 x

1490 Torunn Birgitte Sortvik 24.11.2018 x



1491 Ola Wergeland Krog 24.11.2018 x

1492 Kirsti Berge 24.11.2018 x

1493 Elin Helsø 24.11.2018 x

1494 liv stenersen 24.11.2018 x

1495 Anna Catharina Christie Brandt-Hansen 25.11.2018 x

1496 Rolf Martin Snustad 25.11.2018 x

1497 Tore Fossgård 25.11.2018 x

1498 Tove Hvitsand 25.11.2018 x

1499 Id S. Berentsen 25.11.2018 x

1500 Ragnhild Gjørven 25.11.2018 x

1501 Gunnar Bårdslett 25.11.2018 x

1502 Ingeborg kvålevoll 25.11.2018 x

1503 Halgeir A Hammer 25.11.2018 x

1504 Marlisa Soland 25.11.2018 x

1505 Camilla Holing Eide 25.11.2018 x

1506 Karlotte Sunde Olsen 25.11.2018 x

1507 Karl A. Knutsen 25.11.2018 x

1508 Per Svein Dufva 25.11.2018 x

1509 Andor Hjellbakk 25.11.2018 x

1510 Vigdis Haraldstad 25.11.2018 x

1511 Anny Sigrund Mæland 25.11.2018 x

1512 Johnny sivertsen 25.11.2018 x

1513 Sverre Johansen 25.11.2018 x

1514 Bjørn R Hauge 25.11.2018 x

1515 Kathrine Jørgensen Wågø 25.11.2018 x

1516 Bente Jørgensen 25.11.2018 x

1517 Inger Leirvåg 25.11.2018 x

1518 Frank Skarsvåg Westby 25.11.2018 x

1519 Gunnar Solhaug Nordfrøyveien 617 7270 Dyrvik 25.11.2018 x

1520 Sissel M Bergh 25.11.2018 x

1521 Kristian Toralf  Hallarskag 25.11.2018 x

1522 Ingunn Branem Hansen 26.11.2018 x

1523 Lisbeth Dahl 26.11.2018 x

1524 Lisbeth Nodland 26.11.2018 x

1525 Widar Wahl 26.11.2018 x

1526 Leif Magnus vågø 26.11.2018 x

1527 Ruben Fuglestad hansen 26.11.2018 x

1528 Janne Holmen 26.11.2018 x

1529 Per-Øivind Berg 27.11.2018 x

1530 Frydhild Berg 27.11.2018 x

1532 Ketil Halvorsen 27.11.2018 x

1533 Iver Tanemsmo 27.11.2018 x

1534 Ole Stenbakk 27.11.2018 x

1535 Gisle Håvard Karlsen 28.11.2018 x

1536 Kerstin Marie Flovikholm 28.11.2018 x

1537 Henrik Fossmo 28.11.2018 x

1538 Line Miriam Solbakken 29.11.2018 x

1539 Jørgen Tobias Hallarskag 30.11.2018 x

1540 Jan m Rognes 30.11.2018 x

1541 Bente Petra Ulriksen 30.11.2018 x

1542 Gunn Anita Hoff 30.11.2018 x

1543 Vidar Larsen 30.11.2018 x

1544 Frode Riiber 30.11.2018 x

1545 Kari Hjertholm 01.12.2018 x

1546 Yasmin Durak Furberg 02.12.2018 x



1547 Henrik Hallaren 05.12.2018 x

1548 Gunnar Kiberg 05.12.2018 x

1549 arvid olav bremnes 05.12.2018 x

1550 Julie Hallaren 05.12.2018 x

1551 Bjørn Cappelen 05.12.2018 x

Brit Flatval x

Dag Flatval x

Eva Opaker x

Jan Otto Flåhammer x

Jon Sverre Krutvik x

Kjell A Olsen x

Leif Erling Stall x

Linda Rekkavik Lind x

Lisbeth Steinan x

Liv Mathisen x

Maranne Isabella Knudsen x

Per Hårstad x

pål gjønnes x

Siv leikny Skarpnes x

stig rune eilertsen-bele x

Terje Aursøy x

SUM 1033 148 373



 

Anleggskonsesjon 
 

  

 

Meddelt: 

Sarepta Energi AS    

Organisasjonsnummer: 988 470 937   

    

Dato:         03.10.2016 

Varighet: 01.10.2045 

Ref: 200702919-82    

Kommune: Frøya 

Fylke: Sør-Trøndelag 

 

 

 

 



Side 2 

 

 

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 

fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av 7.desember 1990 nr. 959 om 

produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 

(energilovforskriften) § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet i brev av 

27. juni 2016, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 

16.03.2012, NVEs vedtak av 28.06.2012 med notatet Bakgrunn for vedtak av samme dato, Olje- og 

energidepartementets klageavgjørelse av 26.8.2013 og endringssøknad av 19.09.2016 

anleggskonsesjon til Sarepta Energi AS. 

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg: 

 Frøya vindkraftverk, med en samlet installert effekt på inntil 60 MW 

 En 22/66 kV transformatorstasjon sentralt i planområdet 

 En cirka 100 meter lang kabelinnføirng til Frøya vindkraftverk, med nominell spenning 66 kV og 

tverrsnitt 400 mm2  

 Nødvendig høyspenningsanlegg 

Vindkraftverket med tilhørende infrastruktur skal i det vesentlige utføres som vist på kart merket «kart 

over planområdet», vedlagt denne konsesjonen.  

 

Anleggskonsesjon meddelt Sarepta Energi AS den 28.06.2012, ref.: NVE 200702919-39, bortfaller 

herved. 



Side 3 

 

 

Vilkår 

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for 

konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle 

vilkår: 

1. Konsesjonens varighet 

Tillatelsen gjelder fra i dag og inntil 25 år fra det tidspunktet anlegget settes i drift, dog ikke utover 

1.10.2045. 

2. Idriftsettelse av anlegget 

Anlegget må være fullført og satt i drift innen 1.10.2020. 

Konsesjonær plikter å sende melding til systemansvarlig straks anlegget er satt i drift eller ved 

endringer i eksisterende anlegg i regional- og sentralnettet. Meldingen skal inneholde opplysninger 

ihht gjeldende krav fra systemansvarlig. 

Konsesjonær plikter innen seks måneder etter at anlegget er satt i drift å oversende NVE 

dokumentasjon på at anlegget er bygget i henhold til konsesjonen med fastsatte vilkår. 

3. Nettkapasitet 

Nettkapasiteten skal dokumenteres før utbygging. Forhold til NVEs praktisering av 

tilknytningsplikten, jf. energilovsforskriften §3-4 skal beskrives. 

4. Bruk av internveier 

Konsesjonær skal stenge internveier for allmenn motorisert ferdsel. Konsesjonær skal avklare bruk 

av veiene med lokale myndigheter og grunneiere/rettighetshavere. 

5. Spesifikasjoner for elektriske anlegg 

Konsesjonær skal legge frem detaljerte spesifikasjoner for de elektriske anleggene, herunder 

vindkraftverkets ytelse, transformatorstasjonens ytelse og kraftledningens tverrsnitt og mastetype, 

for NVE før anleggsstart.   

6. Detaljplan 

Dersom konsesjonær, etter å ha gjennomført eventuelle detaljerte vindmålinger og simuleringer 

ønsker å endre turbinplasseringer, turbinstørrelse og internveier, skal dette fremlegges i en 

detaljplan. Dersom valg av leverandør/turbinstørrelse medfører vesentlige endringer av tiltaket slik 

det er spesifisert i konsesjonssøknaden, skal også dette fremlegges i en detaljplan. Eventuell 

detaljplan skal vise endelig utbyggingsløsning, herunder plassering av vindturbiner og adkomst- og 

internveier. Detaljplanen skal godkjennes av NVE og legges til grunn for miljø,- transport og 

anleggsplan.  

7. Hensynet til naturmangfoldet 

NVE kan kreve undersøkelser av mulige virkninger for naturmangfold i driftsperioden. 

Konsesjonær skal benytte miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense 

virkninger for naturmangfoldet.  

8. Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) 
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Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-, transport- og 

anleggsplan som skal utarbeides av konsesjonær og godkjennes av NVE. Arbeid relatert til anlegget 

kan ikke settes i gang før miljø-, transport- og anleggsplanen er godkjent av NVE.  

Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av miljø-, transport- og 

anleggsplan for bygging av anlegg med konsesjon etter energiloven, og skal utarbeides i samråd 

med Frøya kommune. Planen skal inneholde en beskrivelse av hvordan landskaps- og miljøforhold 

skal ivaretas i anleggs- og driftsperioden, herunder hensynet til sårbare hekkelokaliteter for fugl i 

anleggsperioden. Naturtypelokalitetene Stutvassheia og Røssvassmyran, vegetasjonstypene 

terrengdekkende myr og reinrosehei og forekomster av brunskjene og engmarihand skal hensyntas. 

Hensynet til områder med dyrket mark skal også omtales. 

Konsesjonær har ansvaret for at planen følges, og den skal legges til grunn for utforming av 

kontrakter med hoved- og underentreprenører. 

Konsesjonær må utarbeide en prosjekttilpasset kontrollplan som beskriver rutiner for håndtering av 

avvik. 

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til miljø- og 

transportplanen og eventuelt andre vilkår/planer. NVE kan kreve undersøkelser av mulige 

virkninger for naturmangfold i driftsperioden. 

Konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdet. Arbeidene 

skal være ferdig senest to år etter at anlegget er satt i drift. 

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter 

forbundet med NVEs godkjenning av planen og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen 

dekkes av konsesjonæren. 

NVE forutsetter at Sarepta Energi samarbeider med TrønderEnergi Nett om utarbeidelse av miljø-, 

transport- og anleggsplan for Frøya vindkraftverk med nettilknytning 

9. TV- og radiosignaler 

Dersom vindkraftverket medfører redusert kvalitet på radio- og TV-signaler for mottakere i 

nærområdet skal konsesjonæren iverksette nødvendige tiltak. Nødvendige tiltak skal dokumenteres 

og forelegges NVE innen anleggsstart. NVE kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er 

nødvendige tiltak. 

10. Telenett 

Konsesjonær skal avklare med Telenor om det må iverksettes tiltak knyttet til telenett og 

radiolinjesamband. Nødvendige tiltak skal dokumenteres og forelegges NVE innen anleggsstart. 

NVE kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er nødvendige tiltak. 

11. Ising og iskast 

Konsesjonær skal vurdere omfanget av ising og risikoen for iskast. En slik vurdering skal 

oversendes NVE før anlegget settes i drift. Konsesjonær skal utarbeide forslag til rutiner for varsling 

av iskast i perioder med fare for dette. NVE skal godkjenne foreslått opplegg for varsling før 

idriftsettelse av vindkraftverket. NVE kan stille ytterligere krav til tiltak dersom risikoen for iskast 

viser seg å begrense friluftslivsutøvelsen i planområdet. 

12.  Fargevalg, design og reklame 
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Vindturbinene (tårn, maskinhus og vinger) skal være hvite/lys grå. Tårnet og maskinhuset skal ha 

matt overflate. Det skal ikke være firmamerker (skrift, logo, fargemerking osv) eller annen reklame 

på tårn, maskinhus eller vinger. 

13.  Vindmålinger og produksjonsregistreringer 

Konsesjonær skal foreta produksjonsregistreringer og vindmålinger ved anlegget. Årsrapport med 

oppgave over produksjonsregistreringer, vindmålinger og spesielle hendelser ved anlegget skal 

sendes NVE til orientering senest innen 15. februar i det etterfølgende år. Ovennevnte skal gjøres 

etter nærmere bestemmelse fra NVE. NVE kan etter behov kreve nødvendig tilgang til vind- og 

produksjonsdata fra anlegget i hele konsesjonsperioden. 

14. Kart over planområdet 

Konsesjonær skal før vindkraftverket idriftsettes oversende Shape/SOSI-filer for det endelige 

planområdet til NVE. 

15. Last og dimensjoneringskriterier 

Konsesjonær skal dimensjonere anlegget for å kunne operere sikkert på den aktuelle lokaliteten. 

Vindmålinger som skal danne grunnlaget for beregning av dimensjonerende laster skal 

dokumenteres. Det skal redegjøres for målemetodikk, beregning av iskast og dimensjonerende 

vindhastighet. 

Konsesjonær skal vurdere planområdets lynintensitet og redegjøre for hvordan vindkraftverket er 

beskyttet mot lynskader. 

Konsesjonær skal utføre beregning av dimensjonerende laster og lastvirkning samt dimensjonering 

av tårn, rotor og fundament. Disse beregningene skal utføres i henhold til gjeldende relevante 

standarder, normer og forskrifter (norske eller internasjonale). NVE kan kreve dokumentasjon av 

beregningene.  

Konsesjonær skal utarbeide et inspeksjonsprogram for vindkraftverket. Inspeksjonsprogrammets 

formål skal være å avdekke eventuelle feil, mangler eller svakheter som kan påvirke 

konstruksjonens sikkerhet over tid. NVE kan kreve tilleggsopplysninger av teknisk/økonomisk art. 

Inspeksjonsprogrammet skal forelegges NVE før anlegget settes i drift. 

16. Automatisk fredete kulturminner 

Konsesjonæren plikter å ta kontakt med de aktuelle kulturmyndighetene i god tid før 

anleggsarbeidet starter for å avklare forholdet til eventuelle automatisk fredete kulturminner. 

Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 skal være gjennomført før anleggsarbeid 

kan iverksettes. 

17. Luftfart 

Konsesjonær skal merke vindturbinene i samsvar med de til enhver tid gjeldende forskrifter om 

merking av luftfartshinder. 

Konsesjonær skal, i henhold til forskrift om rapportering og registrering av luftfartshinder, melde 

vindturbinene inn til Statens kartverk. 

18. Krav til idriftsettelse av vindkraftverket 

Vindkraftverket skal ikke idriftsettes før 420 kV-kraftledningen fra Snillfjord til Trollheim er 

idriftsatt. 
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19. Adkomstvei 

Endelig plassering og utforming av avkjørsel fra fylkesvei 716 skal skje i samråd med Statens 

vegvesen. 

20. Støyreduserende tiltak 

Vindkraftverket skal detaljplanlegges slik at ingen helårsboliger blir berørt av et støynivå på over 

Lden 45 dBA. 

21. Nedleggelse av anlegget 

Ved nedleggelse skal konsesjonæren fjerne anlegget og tilbakeføre området til sin naturlige tilstand 

så langt dette er mulig, jf. energilovskriften § 3-4d. 

Konsesjonær skal innen utgangen av det 12. driftsåret for anlegget oversende NVE et konkret 

forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring 

av området ved utløp av driftsperioden, jf. energilovsforskriftens § 3-4 d. 

 

 

 

Rune Flatby Arne Olsen 

avdelingsdirektør seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 
Figur 1 - kart over planområdet 
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 



Avtale

mellom

Frøya kommune

og
Sarepta Energi AS (org. nr. 988 470 937)

l. Bakgrunn

Denne avtalen erstatter avtale inngått 14. 11. 2005 mellom Frøya kommune (heretter

ka It Kommunen } og Nord-Trøndeiag Elektrisitetsverk FKF ogTrønderEnergi Kraft AS

(heretter kalt "Tidligere Avtale ). Tidligere Avtale ble overdratt ti! Sarepta Energi AS

(heretter kalt "Utbygger") i forbindelse med at Utbygger fikk konsesjon til utbygging

av Frøya vindkraftverk i Olje- og energidepartementets endelige vedtak av

26. 08. 2013. Gjeldande konsesjon er inntatt som vedlegg l til denne avtalen.

Tidligere Avtale var inngått på et tidspunkt før konsesjon var innvitget og tok

utgangspunkt i innlevert konsesjonssøknad som omfattet en utbygging på 200 MW.

Konsesjonen gir tillatelse til utbygging av 60 MW.

Utbygger og Kommunen er enige om at vindkraftverket med infrastruktur er en stor

utbygging som vil få virkning på Kommunen og lokalsamfunnet.

Kommunen og Utbygger har pé denne bakgrunn inngått denne avtalen for é regulere

viktige forhold knyttet til utbyggingen, og for å hensynta sentrale endringer i

prosjektet blant annet som følge av at tillatt installert effekt er betydelig redusert

siden inngåelsen av Tidligere Avtale.

Denne avtalen er bygd opp etter samme struktur som Tidligere Avtale.

2. Avtalens rekkevidde og begrensning

2. 1. Forholdet til konsesjonsmyndigheter

Dersom vilkår gitt av konsesjonsmyndighetene kommer i konflikt med denne

avtalen, går konsesjonsvilkårene foran.

2. 2. Vindkraftverkets utstrekning/arealbruk
Kommunens ønske i Tidligere Avtale om komprimering, er imøtekommet av

konsesjonsmyndigheten. Kommunen aksepterer Utbyggers bruk av det areal

som er angitt i konsesjonen/ og vil i nødvendig utstrekning samarbeide ved

Utbyggers utarbeiding av detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan i

henhold til konsesjonen. Kommunen er kjent med at Utbygger har inngått

rettskraftige avtaler med grunneierne.

2.3. Forholdet til drikkevannskilden

Utbygger skai utarbeide en rapport som synliggjør konsekvensene og de
tiltak som forutsettes gjort for å sikre drikkevannskilden mot forurensing. Det

legges til grunn at drikkevannskilden ikke skal påvirkes av utbyggingen eller
driften av vindkraftverket.
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2.4. IVIitjøoppfølgingskrav

Miljøoppfølgingskrav er ivaretatt gjennom konsesjonens punkt 8/ Miljø-,

transport- og anleggsplan.

2. 5. Innbyrdes plassering av vindturbinene

Utbygger vil plassere vindturbinene i henhold til konsesjonen, herunder i

samsvar med eventuell detaljplan etter konsesjonens punkt 6, som

godkjennes av NVE.

2. 6. Veger

Partene erenige om at det skal tilstrebes minst mulig fylling og skjæring-
dvs. at vegene skat tilpasses terrenget der dette er mulig. Adkomstvegene

holdes stengt for alminnelig motorferdsel, men er åpne for allmenn

ferdsel/turbruk til fots/ med sykler m. v. Det vises til punkt 4 i konsesjonen.

2. 7. Dypvannskai Nordhammarvik

Kommunen har bygget ut Nordhammarvik Næringspark som har

tilfredsstillende kai for ilandføring, mellomlagring og transport av turbiner og
annet materiell til vindkraftverket.

Utbygger betaler Kommunen kroner 3 000 000 for vederlagsfri bruk av kaia

og kaiområdet i Nordhammarvik Næringspark til ilandføring og

mellomlagring av turbiner og øvrig materiell i utbyggingsperioden,

driftsperioden og ved eventuell nedleggelse av vindkraftverket i fremtiden.

Beløpet forfaller tit betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet for

vindkraftverket. Utbygger har rett til/ for egen regning, å gjøre tilpasninger

på kaia i den grad det er nødvendig for å kunne benytte kaia etter formålet.

Kommunen skal varsles om slike tilpasninger.

Når det i denne avtalen refereres til oppstart av "anleggsarbeidet" menes

oppstart av fysiske anleggsarbeider med sikte på utbygging av

vindkraftverket etter at Utbygger har fattet endelig investeringsbeslutning.

2. 8. Vegomleggingved Flatval

Som følge av flere kommunale hensyn, herunder hensynet til

vindkraftutbyggingen, ønsker Kommunen å forskottere en vegomlegging av

fylkesvegen ved Flatval.

Kommunen har utarbeidet reguleringsplan for vegomleggingen. Utbygger har

gjennomført og betalt grunnundersøkelser i forbindelse med

vegomleggingen. Kommunen forhandler og bærer risikoen for avtale om

forskottering av veganlegget med vegeier (Sør-Trøndelag fylkeskommune).

Partene er enige om at vegomlegging ved Flatval er et avbøtende tiltak ved

utbygging av vindkraftverket/ og om at Utbygger derfor skal betale

kroner 3 250 000 til Kommunen som engangskompensasjon for Kommunens

renteutgifter ved forskottering av veganlegget. Beløpet forfaller til betaling

30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet forvindkraftverket, forutsatt at
vegomlegging er igangsatt eller gjennomført på dette tidspunkt.

Engangskompensasjonen indeksreguleres etter konsumprisindeksen med

utgangspunkt i dato for signering av denne avtalen.
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Utover Utbyggers forpliktelse til é betale en engangskompensasjon etter

dette punkt 2.8 og de forpliktelser som for øvrig er eksplisitt regulert i denne
avtalen/ skal ikke Utbygger ha noen ytterligere forpliktelser knyttet til

vegomleggingen.

3. Infrastruktur

Ut over det som er avtalt i punkt 2, gir Kommunen Utbygger rett til å bruke

kommunal eiendom (veger, kaier, lagerplasser m. v. ) til lagring og transport knyttet til

vindkraftverket. Slik rett skal også gjelde for de entreprenører og leverandører som

Utbygger måtte engasjere i forbindelse med utbyggingen. Arealene stilles til rådighet

uten særskilt vederlag under forutsetning av at de tilbakeleveres i opprinnelig stand
etter bruk.

Retten til bruk av kommunal eiendom skal også omfatte rett til å føreta tilpasninger

til det/de aktuelle areal(er) som Utbygger eller deres leverandør/entreprenørfinner
nødvendig for det aktuelle formål etter å ha innhente! samtykke frå Kommunen i det

enkelte tilfellet. Dersom slik tilpasning eller tiltak er godkjent av Kommunen/ kan det
ikke kreves tilbakeføring til opprinnelig tilstand etter bruk med mindre dette har
vært sått som et vilkår for godkjenning.

Retten til bruk av kommunal eiendom til lagring og transport gjelder ikke for

eiendom Kommunen benyttertil sosial infrastruktur, så som skoler, barnehager,

sykehjem, kulturhus eller lignende.

4. Dekning av kommunale utgifter

Utbygger betaler kroner 500 000 som dekning av Kommunens ekstrautgifter knyttet

til håndteringen av konsesjonssaken samt plan- og byggesaken. Av dette er kroner

250 000 allerede utbetalt. Resterande beløp, kroner 250 000, utbetales 30 dager

etter at denne avtale er signert. Denne utbetalingen er uavhengig av om det blir

fattet investeringsbeslutning for vindkraftverket.

Tidligere Avtale inneheldt også en bestemmelse om utbetaling av kroner 500 000 for

arbeid med reguleringsplan for vindkraftverket. Kravet om reguleringsplan er bortfalt

og det er ikke utarbeidet reguleringsplan.

Kommunen har imidlertid utarbeidet reguleringsplan for vegomleggingen ved Flatval.

Utbygger betaler Kommunen kroner 500 000 for dette arbeidet. Beløpet forfaller til

betaling 30 dager etter oppstart av anleggsarbeidet for vindkraftverket.

5. Engangskompensasjon til Frøya kommune

l Tidligere Avtale var det avtalt en engangskompensasjon på kroner 11 000 000
under forutsetning av at det ble gitt konsesjon for og utbygd 200 MW. Tidligere

Avtale inneholder også en bestemmelse om at dette beløpet skal reduseres
forholdsmessig ved en redusering i vindkraftverkets utbygde effekt og at beløpet
skal prisjusteres etter konsumprisindeksen. Konsesjonen gir i dag tillatelse til 60
MW.

Side 3 av 5

MÅ



Partene er enige om at dette beløpet, nedskaiert og prisjustert settes til

kroner 4 090 862. Dersom vindkraftverket utbygges med lavere installert effekt enn

60 MW skal beløpet reduseres forholdsmessig. Beløpet forfallerti! betaling 30 dager

etter oppstart av anleggsarbeidet for vindkraftverket og indeksreguleres etter

konsumprisindeksen med utgangspunkt i dato for signering av denne avtalen.

Partene er enige om at engangskompensasjonen knyttes til avbøtende tiltak i

forbindeise med utbygging av vindkraftverket, og derfor skal benyttes til utbygging

av gang- og sykkelveg ved Nabeita/ til dekning av Kommunens kostnader i

forbindelse med omlegging av vegen ved Flatval, som ikke dekkes av punkt 2. 8 over,

til trafikksikringstiltak som nødvendiggjøres av vindkraftutbyggingen, eller til øvrige
tiltak som er nødvendige fora avbøte konkrete skader eller ulemper fora rsaket av

vindkraftutbyggingen. l slike tilfeller skal Kommunen på forhånd varsle Utbygger om

hvilke avbøtende tiltak engangskompensasjonen skal gå til dekning av.

6. Arlig kompensasjon

Utbygger er innforstått med at Kommunen har innført eiendomsskatt og at den for

tiden innkreves etter en sats på 7 promille. Dersom dagens regler for eiendomsskatt

endres slik at satsen blir mindre enn 7 promille eller helt faller bort og dette heller

ikke kompenseres ved at det innføres andre skatte- eller avgiftsendringer som sikrer

Kommunen inntekter, vil utbygger likevel utbetale et årlig beløp til Kommunen

tilsvarende dagens eiendomsskatt på 7 promille.

7. Overdragelse av avtalen

Dersom Utbygger overdrarvindkraftverket helt eller delvis til annen eier, er Utbygger

forplikte! til å overdra denne avtalen til den nye eieren avvindkraftverket.

Kommunen kan ikke motsette seg en slik overdragelse.

8. Varighet av avtalen

Avtalen gjelder i konsesjonstiden og eventuelt forlenget konsesjonstid. Dersom

Utbygger ikke (i) treffer endelig investeringsbeslutning for utbygging av

vindkraftverket og (ii) igangsetter anleggsarbeidet for utbygging av vindkraftverket,

bortfaller avtalen herunder de betalingsforpliktelser som etter avtalen påligger

Utbygger, med unntak av punkt 4, l. avsnitt. Utbygger vil varsle Kommunen en

måned før oppstart av de nevnte anieggsarbeidene.

9. Tvisteløsning

Oppstår det uenighet partene imellom om forståelsen av denne avtalen, skal tvisten
søkes løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet, kan hver av partene kreve tvisten

løst ved de ordinære domstolene med Sør -Trøndelag tingrett som verneting.
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10. Gyldighet m. v.

Avtalen er gyldig når den er vedtatt av Frøya kommunestyre og av styret i Sarepta

Energi AS.

Denne avtale utstedes og undertegnes itoeksemplarer-etttil hverav

avtalepartene.

Frøya, den 23. juni 2016

^x-ccfc ̂ mo
Berit Fiåmo

Ordfører

Frøya kot

Maafius Axelsson

Adm. dir.

Sarepta Energi AS

SawpteEneiglAS
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: A20  

Arkivsaksnr.: 19/142    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN - NYE AREALER SISTRANDA SKOLE  

 

 

Forslag til vedtak: 

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

som er beskrevet i saksfremlegget vedr leie av gamle Frøya VGS for en periode på inntil 10 

år. Leieavtalen legges fram for Formannskapet for endelig godkjenning.    

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 

2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   

 

 

Vedlegg: 

 

- Eggen Arkitekter. Skoleutredning Sistranda – mulighetsstudie  

- Tilstandsrapport Gamle Frøya VGS - utarbeidet av Prosjektutvikling Midt-Norge as 

av 15. mars 2018 

 

  

Saksopplysninger:   
Kommunestyret ga i sak K-59/17 av 01.06.17 ved behandling av skolebruksplanen, 

rådmannen i oppdrag å utrede ny 1. - 4. skole med barnehage på Sistranda (oppvekstsenter). 

Videre ble rådmann bedt om å utrede områder rundt dagens skole og andre områder avsatt til 

offentlig formål for å vurdere mulig tomt. Samtidig skulle det gjøres en analyse av hvordan 

situasjonen for dagens Sistranda skole vil se ut når denne løsningen er realisert. 

På bakgrunn av dette ble det utarbeidet en funksjonsanalyse.  

En funksjonsanalyse er første steg i prosessen for utredning av skole- og/eller 

barnehagebygg, og er kort fortalt brukernes beskrivelse av hva som skal skje i bygget av 

pedagogisk aktivitet, hvordan aktiviteten skal organiseres, og arealbehovet som konsekvens.  



Analysen skal både kunne gi grunnlag for politiske valg om realisering, og være arkitektens 

utgangspunkt for arbeidet videre mot skisseprosjekt og forprosjekt ved evt. videreføring av 

byggeprosjektet. 

 

Kommunestyret vedtok følgende i sak 62/18:  

 

1. Kommunestyret tar til etterretning vedlagte funksjonsanalyse hva gjelder generelle 

pedagogiske, organisatoriske og arealmessige betraktninger ved etablering av ny 

skole for barnetrinnet. 

2. Kommunestyret ber rådmannen sikre tomt ihht funksjonsanalysens beskrivelse av et 

hensiktsmessig uteområde for barn i nærheten av alternative læringsarenaer, og 

iverksette videre planlegging (skisseprosjekt) for ny fulldelt barneskole på Sistranda 

med plass til 250 elever. 

3. Planløsningen av ny 1-7 skole skal i pedagogisk/organisatorisk og økonomisk 

sammenheng ta hensyn til at første byggetrinn om ønskelig kan bli en skole for 

småskoletrinnet for 150 elever, og at bygget skal kunne utvides for økt elevkapasitet 

og barnehageformål på et senere tidspunkt. 

4. Kommunestyret vedtar at ved etablering av ny 1-7 skole på Sistranda, skal Sistranda 

skole omorganiseres til en ren ungdomsskole. 

Økt arealbehov fra skoleåret 2019/2020 
Med økende elevtall har Sistranda skole allerede fra kommende skoleår utfordringer med å 

ha nok klasserom tilgjengelig. I dag organiseres alle trinn med unntak av 6. og 7. trinn som 

to-paralleller - dvs to klasser per årstrinn.  

Elevtallet ved Sistranda skole er i dag henholdsvis 184 elever på barnetrinnet og 123 elever 

på ungdomstrinnet. Fra skoleåret 2019/2020 vil antall elever ved barnetrinnet være ca 190 og 

ca 120 elever ved ungdomstrinnet. Det vil si totalt 310 elever. Fram mot 2040 vil antall 

elever i Frøya kommune i henhold til SSB øke fra dagens 524 til 738 ved høy vekst, og 557 

ved lav vekst - ref tabell 1. Brorparten av elevene vil tilhøre Sistranda skolekrets.  

Tabell 1: SSB folketallsfremskriving for aldersgruppen 6 - 15 år (dvs 1. trinn - 10. trinn) per 1. jan 2018 

5014 Lav nasjonal vekst (LLML) Høy nasjonal vekst (HHMH) 

Frøya kommune 2020 2025 2030 2035 2040 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

Menn 6-15 år 267 280 290 289 287 257 269 290 327 361 382 

Kvinner 6-15 år 262 296 284 273 270 252 264 302 319 343 356 



Totalt 6-15 år 529 576 574 562 557 509 533 592 646 704 738 

 

Det kjøres en parallell prosess vedre ny organisering av Sistranda skole - ref HFD-vedtak 

4/19. 

Skisseprosjekt/mulighetsstudie 
Som beskrevet i ovennevnte sak K- 62/18 og K- 59/17 var neste skritt i prosessen å koble 

opp en arkitekt for å utrede et skisseprosjekt/mulighetsstudie.  

Rådmannen tok kontakt med Eggen Arkitekter for å utrede et skisseprosjekt.  

Eggen Arkitekter regnes som en nestor innen skole og arkitektur.  

 

I FSK-vedtak 125/18 ble det bevilget midler for å utrede et skisseprosjekt/mulighetsstudie 

for Sistranda skole vedrørende fremtidig arealbehov.    

 

På bakgrunn av ovennevnte fikk Eggen Arkitekter i oppdag å utrede 3 alternative 

skisseprosjekt/mulighetsstudier:  

 

Alternativ 1 

Rehabilitering og ombygging av eksisterende skolekompleks 

Tilpasning av eksisterende bebyggelse for barneskole og ungdomsskole med 250 + 150 

elever. Det skal legges til rette for en trinnvis utvikling av skolestrukturen. Fokus på 

utearealenes størrelse og kvalitet, inkludert adkomst- og trafikkforhold for gående, 

syklende, parkering, buss og varetransport. Det skal vurderes mulighet for senere 

utbygging av barnehage med to avdelinger i tilknytning til skolen. 

 

  



Alternativ 2 

Rehabilitering kombinert med rivning og nybygg i eksisterende skoleområde 

inkl den gamle VGS. 

Tilpasning av deler av eksisterende bebyggelse for ungdomsskole med 150 elever. 

Rivning av store deler av øvrig bebyggelse for nybygg av barneskole 1 - 7 med 250 

elever. Det skal legges til rette for en trinnvis utvikling av skolestrukturen. Fokus på 

utearealenes størrelse og kvalitet, inkludert atkomst- og trafikkforhold for gående, 

syklende, parkering, buss og varetransport. Det skal vurderes mulighet for senere 

utbygging av barnehage med to avdelinger i tilknytning til skolen. 

 

Alternativ 3. 

Ny barneskole på tomt nord for idrettshall. Rivning/ombygging for 

ungdomsskolen 

Tilpasning av deler av eksisterende bebyggelse for ungdomsskole med 150 elever. 

Nybygg for barneskole 1 - 7 med 250 elever på ny tomt nord for idrettshall. Det skal 

legges til rette for en trinnvis utbygging. Fokus på utearealenes størrelse og kvalitet, 

inkludert atkomst- og trafikkforhold for gående, syklende, parkering, buss og 

varetransport.  Det skal vurderes mulighet for senere utbygging av barnehage med to 

avdelinger i tilknytning til barneskolen. 

 

AD: Alternativ 1  

Rehabilitering og ombygging av eksisterende skolekompleks ble av Eggen Arkitekter 

vurdert som ikke hensiktsmessig da det ville medføre store bygningsmessige tiltak 

samt stor oppgradering av ventilasjonsanlegget.  

 



Arkitekt Egges rapport 
 

ALTERNATIVER SOM ER UTREDET 

Det er utarbeidet to alternative hovedprinsipper for framtidig skoleutvikling på Sistranda. 

 

Alternativ 1 - ref. ovennevnte alternativ 3 

 Forutsetter at det bygges ny barneskole på kommunal tomt nord for 

Frøyahallen. 

 

Alternativ 2 - ref. ovennevnte alternativ 2  

 Forutsetter en utvikling av både barne- og ungdomsskole på eksisterende 

sentrumstomt, inklusive tomt for tidligere videregående skole. 

 

Midlertidige løsninger: 

For begge alternativer er det utredet en framdrift med midlertidige løsninger 

fram mot det langsiktige målet. For alternativ 2 er det lagt to alternative 

midlertidige løsninger til grunn: Alternativ 2A og alternativ 2B. 

Kort oversikt over alternativene 
 

ALTERNATIV 1 - Ny barneskole på ny tomt 

 Se illustrasjon nr A04-01 og A04-04 

 

Alternativ 1 tar utgangspunkt i langsiktig løsning med at ny barneskole for 1. - 7. 

trinn for totalt 250 elever bygges på tomta nord for Frøyahallen. Det legges til rette 

for utvidelsesmuligheter. 

Som midlertidig tiltak er det medregnet at tidligere videregående skole bygges om til 

ungdomsskole. Del av den østlige fløyen rives. Ungdomsskolen forutsettes å benytte 

eksisterende spesialromsfløy i Sistranda skole mens skolen har tilhold i tidligere 

VGS. 



Sistranda skole tilpasses for midlertidig bruk for barneskolen. Fløy mot nordøst rives. 

Spesialromsfløyen brukes av begge skolene. 

Når ny barneskole står ferdig, bygges eksisterende Sistranda skole om til permanent 

ungdomsskole for 200 elever. Tomt og bygg for gammel VGS frigjøres. 

 

ALTERNATIV 2A - To nye skoler på eksisterende skoleområde 

 

 Se illustrasjon nr A04-02 og A0S-03 

Alternativ 2A tar utgangspunkt i langsiktig løsning med at både ny barneskole for 250 

elever og ny ungdomsskole for 200 elever bygges på eksisterende skoleområde. 

 

Som midlertidig tiltak er det medregnet at tidligere videregående skole bygges om og 

tilpasses 1.-4. trinn. Del av den østlige fløyen rives. 

Mellomtrinnet (5. - 7.) og ungdomsskolen har tilhold i provisorier mens det bygges 

ny ungdomsskole på eksisterende skoletomt. 

Når ny ungdomsskole står ferdig, flytter barnetrinnet inn i provisorier sammen med 

mellomtrinnet. Det bygges ny barneskole på tomt for gammel VGS. 

 

ALTERNATIV 2B - To nye skoler på eksisterende skoleområde 

 Se illustrasjon nr A04-02 og A0S-04 

Som alternativ 2A, bortsett fra at gammel VGS tilpasses ungdomsskolen, som i alternativ 

1. 

 

Hele barneskolen (1. - 7.) har tilhold i provisorier mens det bygges nye skoler på 

eksisterende skoletomt. 

Når ny ungdomsskole står ferdig, bygges ny barneskole på tomt for gammel VGS. 

 



 

Tomt og uteoppholdsareal 

Funksjonsanalysen gir føringer for uteoppholdsarealer for skolene. I henhold til 

rapporten «Skolens utearealer», utgitt av Sosial- og helsedirektoratet i 2003, er anbefalt 

uteoppholdsareal pr elev 50 m2. Tilgjengelige friarealer av god kvalitet i nærheten kan 

medregnes som tilleggsarealer. 

Denne rapporten er under revisjon, og i nyere skoleprosjekt i sentrumsområder er 25 

m2 pr elev nå et alminnelig brukt tall (f. eks. i Trondheim kommunes KPA). Det legges 

mer vekt på arealets kvalitet og utforming. 

Ved bygging av ny barneskole på ny tomt (alternativ 1) er det mulig å oppnå 50 m2 

uteareal pr elev. Ved framtidig utbygging av begge skolene på sentrumstomta, vil 25 

m2 uteareal pr elev være oppnåelig med en mer arealeffektiv bygningsmasse enn 

dagens skolebygninger. 

 

Kommentarer til alternativene 

ALTERNATIV 1 - Ny barneskole på ny tomt 

 

Barneskolen: 

Romslig tomt, stor mulighet for å oppnå 50 m2 BRA uteoppholdsareal. Gode 

ekspansjonsmuligheter. 

Eventuelt mulig å integrere barnehage på skoletomta. 

 

Avstand til kroppsøvingsbygg vurderes å medføre behov for bygging av basishall i 

tilknytning til barneskolen. Kostnaden med dette framgår av kalkylen. En liten 

basishall er medregnet her. 

Det må etableres ny infrastruktur til skoletomta - vei, VA- anlegg, evt. ny trafo 

etc. To mulige traseer for ny atkomst er skissert på planen. NB: Kostnadene med 

ny infrastruktur er ikke med i kalkylen. 



Ungdomsskolen: 

Rehabilitering og ombygging av eksisterende skolestruktur for tilpasning til 

ungdomsskolens behov er medregnet i kalkylen. Beliggenheten ansees som god 

midt i sentrum. Forbindelsen til VGS og sambruk av spesialrom kan opprettholdes.  

Uteoppholdsareal på ca 25 m2 pr elev er mulig. Hvis utearealet skal økes, vil del av 

tomt for tidligere VGS måtte erverves. 

Alternativet kan gjennomføres uten bruk av provisorier fordi tidligere VGS 

ombygges til å huse ungdomsskolen i hele byggefasen. 

 

ALTERNATIV 2 - Ny barneskole og ny ungdomsskole på eksisterende skoleområde 

 

Barne- og ungdomsskolen: 

Ved etablering av nye skoler for både barne- og ungdomsskolen på eksisterende 

skoleområde, blir «Skolekvartalet» en integrert del av Sistranda sentrum. Atkomst, 

parkering og infrastruktur vil ligge godt til rette. Det ligger videre til rette for sambruk 

av kroppsøvingslokale, svømmehall og evt. noe spesialrom. 

For å oppnå et godt og funksjonelt uteareal med et BRA på minimum 25 m2 pr 

elev, må begge skoler bygges som arealeffektive nybygg. Det bør også være rom 

for utvidelsesmuligheter er for begge skolene. 

Utearealet har gode muligheter til funksjonsdeling og variert utforming, bl.a. på 

grunn av høydevariasjonen i området. 

Evt. barnehage i tilknytning til skoleområdet ansees ikke å være forenlig med gode 

utearealer for skolene på sentrumstomta. 

 

  



Alternativ 2A: 

Midlertidig løsning med 1. - 4. trinn i tidligere VGS. Dette kan gjøres som strakstiltak 

for å avhjelpe arealknappheten i eksisterende skole. 

Det vil være nødvendig med provisorier for både mellomtrinn og ungdomsskole 

når eksisterende skole rives og ny ungdomsskole etableres, og for hele barneskolen 

når tidligere VGS rives og ny barneskole etableres på tomt for VGS. 

 

Alternativ 2B: 

Midlertidig løsning med ungdomsskolen i tidligere VGS. Dette kan gjøres som 

strakstiltak for å avhjelpe arealknappheten i eksisterende skole. Ungdomsskolen 

kan da være her til ny ungdomsskole er etablert på eksisterende skoletomt. 

Det vil være nødvendig med provisorier for hele barneskolen under rivning og 

nybygg for ungdomsskolen på eksisterende skoletomt, og når tidligere VGS rives og 

ny barneskole etableres på tomt for VGS. 

 

Fakta om tidligere Frøya VGS  
To privatpersoner har i dag opsjon på å overta bygningsmassen som består følgende bygg: 

 Byggetrinn 1 (Gammel-skolen) var ferdigstilt i 1980 

 Byggetrinn 2 (NY-skolen) var ferdigstilt i 1996 

I henhold til tilstandsrapport utarbeide av Prosjektutvikling Midt-Norge As av 15. mars 2018 

beskrives bygningsmassen følgende - ref vedlagt tilstandsanalyse bygg, VVS og elektro: 

Gammel-skolen krever en betydelig oppgradering.  

Ny-skolen beskrives som i bedre stand enn gammel-skolen og vil for en bygningsmessig 

oppgradering gå mest i at overflater (gulv/vegger/himlinger) gjennomgår en oppmaling av 

vegger, samt utskifting av slitt gulvbelegg og skadet himlingsplater. VVS-anlegget i ny-

skolen er i god stand. De elektriske anleggene er av delvis god kvalitet, men har også 

vesentlig mangler/avvik i forhold til dagens krav. Det anbefales at brannalarmanlegget og 

nødlysanlegget skiftes ut. Varmeanlegg (panelovner) og delvis lysanlegg anbefales utskiftet 

på grunn av dårlig kvalitet på varmeovner, termostater og lysarmaturer.  



Vurdering: 

Tidsaspekter 

Sistranda skole har akutt behov for ett klasserom med tilhørende grupperom fra og med 

høsten 2019. Bakgrunnen er som beskrevet tidligere i saken at det på alle trinn, med unntak 

av 6. og 7. trinn, er to-parallelle trinn - dvs to klasser per årstrinn. Fra høsten 2020 økes 

behovet med ytterligere ett klasserom med tilhørende grupperom.  

Fremtidig behov 

I henhold til SSBs folketallsutvikling 2020 - 2040 for Frøya for aldersgruppen 0 - 15 år er 

veksten på henholdsvis 33 elever ved lav vekst og hele 214 elever ved høy vekst. 

I og med usikkerhet rundt elevtallsutvikling i et 20-års perspektiv vurder rådmann det som 

mest fornuftig å iverksette midlertidige løsninger - for eksempel leie av tilgjengelig bygg.   

Ved å flytte ungdomstrinnet midlertidig til Gamle Frøya VGS frigir dette arealer ved 

Sistranda skole slik at mellomtrinnet kan flytte inn i dagens ungdomstrinns- areal og 

småtrinnet flytte inn det arealet som i dag benyttes av mellomtrinnet. Disse interne 

forflytningene av små- og mellomtrinnet vil ikke kreve noen ombygging, kun 

omorganisering. Som enn konsekvens av dette kan bygget som i dag benyttes av småtrinnet 

stenges ned.   

Ny vurdering vedr evt ny barneskole 1. 7. trinn bør tas opp på et senere tidspunkt og i god tid 

før en eventuell leieavtale går ut.  

Skulle SSBs elevtallsutvikling med høy vekst slå til, vil gamle Frøya VGS faktisk bli for 

liten for ungdomstrinnet, selv om hele bygningsmassen tas i bruk. Siden spriket i 

elevtallsutviklingen mellom lav og høy vekst hos SSB er så stor, er denne uhensiktsmessig 

som beslutningsgrunnlag per i dag hvis man ser beslutningen i et 20 års perspektiv. 

Økonomiske vurderinger 
Det har vært avholdt samtaler med eierne av gamle Frøya VGS om kommunens muligheter 

for å leie deler av bygningsmassen. Skissert arealbehov ved å flytte ungdomstrinnet, som en 

midlertidig løsning for en periode på 10 år, er på ca 2000 m2.  

Eierne har engasjert prosjektutvikling Midt-Norge for å beregne restaurerings-

/oppgraderings- kostanden av skissert arealbehov på ca 1944 m2. Tilstandsrapporten av 15. 

mars 2018 er brukt som grunnlag hva gjelder restaurerings-/oppgraderingstiltak.   



Leie 
På grunnlag av utarbeidet kostnadsoverslag på restaurerings-/oppgraderingsarbeider av 

skissert arealbehov, har eierne kommet med et tilbud på leiekontrakt - (tilbudet er vedlagt 

saken).  

 Leiepris for en leieperiode på 10 år er kr 2 500 000 per år. 

 Leiepris for en leieperiode på 15 år er kr 2 300 000 per år.  

Det vil si en leiepris på kr 1286 per m2/år for 10 års leiekontrakt eller kr 1183 per m2/år for 

15 års leiekontrakt. Til sammenligning betaler kommunen kr 1210 per m2 i 20018 for 

Lysthaven.  

Ovennevnte tilbud inkluderer også inventarkostander i klasserom, kontorer, garderobeskap 

og fellesareal mm.  

Normal slitasje og vedlikehold er utleiers ansvar. 

Felleskostnader kommer i tillegg: - dvs at kommunene dekker sommer- og vintervedlikehold 

ute, strøm, vann og kommunale avgifter.  

I tillegg har Frøya kommune ansvar for daglig vaktmesterhold og renhold. Skader og 

hærverk på eiendommen er kommunes ansvar. 

Den ubrukte delen av bygget blir avstengt og vil ikke bli brukt til noe som medfører trafikk 

på dagtid. 

Videre gir eierne Frøya kommune en kjøpsopsjon på bygget fra 2025 til 2026. 

 



Kjøp 

Rådmannen har lagt til grunn kostandene i forbindelse med restaureringen av Dyrøy OPVS, 

samt erfaringstall fra tilsvarende restaureringsarbeider i regionen i beregningen.   

Tabell 2: Totale kostander ved rehabiliteringen av Dyrøy OPVS fordelt mellom nybygg og restaurering  

 

Gitt at kommunen ønsker å kjøp tidligere Frøya VGS og man legger til grunn en 

gjennomsnittlig restaureringskostand på kr 15 000 per m2, kr 18 000 per m2 og kr 20 000 per 

m2 i tillegg til kjøpesummen på kr 10 mill kr vil totalkostnaden bli 39,1 mill kr 44,9 mill kr 

og 48,8 mill kr.  

Tabell 3: Kostander kjøpe inkl rehabilitering med forskjellige restaureringskostander per m2  

 

 

Tabellene 5 - 7 under viser årlig totalkostnad med en flat rente på 2 % og en løpetid på 30 år. 

Som tabell 3 over viser vil lånebehovet variere alt etter restaureringskostanden pr m2.     

 

  

Areal i m
2

Total kostnad Kostnad pr m
2

Kostnad per m
2

Total kostand 

Kostnad Dyrøy 1000 30 000 000      30 000kr            

Nybygg 500 Anslag - nybygg 40 000kr            20 000 000kr    

Restaurering 500 Anslag - restaurering 20 000kr            10 000 000kr    

30 000 000kr    Sum

Areal i m
2

 15 000 pr m
2

18 000 m
2

20 000 m
2

Restaurering 1944 Beregnet kostnad 29 160 000kr            34 992 000kr            38 880 000kr            

Kjøp Opsjonspris 10 000 000kr            10 000 000kr            10 000 000kr            

Sum investering 39 160 000kr            44 992 000kr            48 880 000kr            

Pris på restaurering per m2



Tabell 4 - Totale kostnader serielån på 36,1 mill kr, 2 % flat rente i perioden og løpetid på 30 år 

 

 

Tabell 5 - Totale kostnader serielån på 44,99 mill kr, 2 % flat rente i perioden og løpetid på 30 år 

 

 

  

År Årlig kostnad Renter Avdrag Restgjeld

1                     2 088 613 783 230 1 305 383 37 856 117

2                     2 062 505 757 122 1 305 383 36 550 734

3                     2 036 398 731 015 1 305 383 35 245 351

4                     2 010 290 704 907 1 305 383 33 939 968

5                     1 984 182 678 799 1 305 383 32 634 585

6                     1 958 075 652 692 1 305 383 31 329 202

7                     1 931 967 626 584 1 305 383 30 023 819

8                     1 905 859 600 476 1 305 383 28 718 436

9                     1 879 752 574 369 1 305 383 27 413 053

10                     1 853 644 548 261 1 305 383 26 107 670

11                     1 827 536 522 153 1 305 383 24 802 287

12                     1 801 429 496 046 1 305 383 23 496 904

13                     1 775 321 469 938 1 305 383 22 191 521

14                     1 749 213 443 830 1 305 383 20 886 138

15                     1 723 106 417 723 1 305 383 19 580 755

For et lån på 39,16 millioner, til 2% rente, løpetid 30 år i et serielån vil kostnaden bli slik de føste 15 årene 

For et lån på 44,992 millioner, til 2% rente, løpetid 30 år i et serielån vil kostnaden bli slik de føste 15 årene 

År Årlig kostnad Renter Avdrag Restgjeld

1                    2 399 653 899 870 1 499 783 43 493 717

2                    2 369 657 869 874 1 499 783 41 993 934

3                    2 339 662 839 879 1 499 783 40 494 151

4                    2 309 666 809 883 1 499 783 38 994 368

5                    2 279 670 779 887 1 499 783 37 494 585

6                    2 249 675 749 892 1 499 783 35 994 802

7                    2 219 679 719 896 1 499 783 34 495 019

8                    2 189 683 689 900 1 499 783 32 995 236

9                    2 159 688 659 905 1 499 783 31 495 453

10                    2 129 692 629 909 1 499 783 29 995 670

11                    2 099 696 599 913 1 499 783 28 495 887

12                    2 069 701 569 918 1 499 783 26 996 104

13                    2 039 705 539 922 1 499 783 25 496 321

14                    2 009 709 509 926 1 499 783 23 996 538

15                    1 979 714 479 931 1 499 783 22 496 755



Tabell 6 - Totale kostnader serielån på 48,8 mill kr, 2 % flat rente i perioden og løpetid på 30 år 

 

 

Sammenligning av kjøpe vs leie 
 

Tabell 7: Sammenligning av kjøp vs leie 

  

Som ovennevnte tabeller viser vil totalkostnadene - dvs renter og avdrag for 10 år være 

henholdsvis 19,7 mill kr, 22,6 mill kr og 24,6 mill kr ved kjøp inkl restaurering med 

differensierte restaureringskostnader per m2 og leiepris for henholdsvis 10 år og 15 år være 

25,0 mill kr og 34,5 mill kr. 

År Restaurering 15' Restaurering 18' Restaurering 20' Leie 15 år Leie 10 år

1 2 088 613kr          2 399 653kr       2 607 013kr          2 300 000kr           2 500 000kr                

2 2 062 505kr          2 369 657kr       2 574 425kr          2 357 500kr           2 562 500kr                

3 2 036 398kr          2 339 662kr       2 541 838kr          2 416 438kr           2 626 563kr                

4 2 010 290kr          2 309 666kr       2 509 250kr          2 476 848kr           2 692 227kr                

5 1 984 182kr          2 279 670kr       2 476 662kr          2 538 770kr           2 759 532kr                

6 1 958 075kr          2 249 675kr       2 444 075kr          2 602 239kr           2 828 521kr                

7 1 931 967kr          2 219 679kr       2 411 487kr          2 667 295kr           2 899 234kr                

8 1 905 859kr          2 189 683kr       2 378 899kr          2 733 977kr           2 971 714kr                

9 1 879 752kr          2 159 688kr       2 346 312kr          2 802 327kr           3 046 007kr                

10 1 853 644kr          2 129 692kr       2 313 724kr          2 872 385kr           3 122 157kr                

11 1 827 536kr          2 099 696kr       2 281 136kr          2 944 194kr           3 200 211kr                

12 1 801 429kr          2 069 701kr       2 248 549kr          3 017 799kr           3 280 217kr                

13 1 775 321kr          2 039 705kr       2 215 961kr          3 093 244kr           3 362 222kr                

14 1 749 213kr          2 009 709kr       2 183 373kr          3 170 575kr           3 446 278kr                

51 1 723 106kr          1 979 714kr       2 150 786kr          3 249 840kr           3 532 435kr                



 

 

Tabell 8: viser forskjellen mellom leiepris ved 10 års leie og kjøp i forhold til forskjellige restaureringspriser 

per m2  

 

 

Det økonomiske skjæringspunktet mellom kjøp og leie er for eksempel med en 10 årlig 

leiekontrakt og gitt at restaureringskostandene ved kjøp er kr 20 000 per m2 etter 2 år - dvs at 

kostand leie vs kjøp er lik. 

 

Rådmanns anbefaling  

Som midlertidig løsning vedr økt arealbehov fra høsten 2019, anbefaler rådmannen at 

det inngås en leieavtale for å huse ungdomstrinnet på deler av arealet ved gamle Frøya 

VGS. Sistranda skole tilpasses for midlertidig bruk for barneskolen.  

Videre støtter rådmannen Eggen Arkitekters forslag om ny barneskole på ny tomt. Som 

en følge av stor usikkerhet vedrørende elevtallsutviklingen i et 20 års-perspektiv 

anbefaler imidlertid rådmann at beslutningen om bygging av ny barneskole ikke tas 

med dagen beslutningsgrunnlag mht elevtallsutviklingen fra SSB.  



Som Eggen beskriver tar alternativ 1 utgangspunkt i en langsiktig løsning med at ny 

barneskole for 1. - 7. trinn for totalt 250 elever bygges på tomta nord for Frøyahallen.  

Når ny barneskole står ferdig, bygges eksisterende Sistranda skole om til permanent 

ungdomsskole for 200 elever. Tomt og bygg for gammel VGS frigjøres.  

Skulle man velge en løsning med gamle Frøya VGS som permanent ungdomsskole, vil 

gamle Frøya VGS bli for liten for ungdomstrinnet hvis SSBs tall for elevtallsutvikling 

med høy vekst skulle slå til, selv om hele bygningsmassen tas i bruk. Siden spriket i 

elevtallsutviklingen mellom lav og høy vekst hos SSB er så stor, er denne 

uhensiktsmessig som beslutningsgrunnlag per i dag hvis man ser beslutningen i et 20 års 

perspektiv. 

I vurderingen er hensynet til elevene og den gamle Frøya VGS nærhet til Sistranda skole og 

bruk av spesialrommene vektlagt. Likeledes er nærheten til kantina ved Sistranda skole og 

Guri Kunna VGS hensyntatt. 

Videre har rådmannen vært opptatt av å finne løsninger som innebærer lavest mulig risiko 

for kommunen. I denne sammenheng er renterisikoen vurdert ved opptak av lån. I 

beregningen er det lagt til grunn en flat rente på 2 % i hele låneperioden. Gitt at renten stiger 

med 1 %-poeng for eksempel neste år vil dette utgjøre en merkostnad på ca 3 mill kr i løpet 

av en periode på 10 år. Vedlikeholdskostnadene på bygget ved eventuelt kjøp er ikke 

beregnet. Disse anslås å være ca 150 kr/per m2/år.  

Likeledes vil handlingsregelen for låneopptak i 2019 ikke gir rom for ytterligere låneopptak 

enn det som ligger i vedtatt budsjett for 2019.  

Etter en totalvurdering både hva gjelder usikkerheten rundt elevtallsutviklingen, totale 

kostander mellom kjøp vs leie, og at lokalet skal være tilgjengelig fra juli/august 2019, 

mener rådmannen det vil være mest formålstjenlig å inngå en 10 års leiekontrakt.   

Ny vurdering vedr evt ny barneskole 1. 7. trinn bør tas opp på et senere tidspunkt og i god 

tid før en eventuell leieavtale går ut.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Leiekostnadene for høsten 2019 dekkes innenfor kommunens vedtatte driftsbudsjett for 

2019. Fremtidige leiekostnader innarbeides i økonomiplan.   
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DEBATTHEFTE 2019 - KS SPØR  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
1. Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområde? 

 

Frøya kommune ser at KS arbeid med felles utvikling av nasjonale løsninger er viktig. Dette er med 

på å sikre at kommunene ikke blir et A og B lag på digitaliseringsområdet. 

 

2. Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet?  

Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på? 

 

Frøya kommune slutter seg til at KS bør få et mer formelt mandat på området. Dette styrker 

påvirkningskraften i den kommunale sektor. 

Fordelen med et mer formelt mandat, er at KS vil representere sektoren med en større tyngde 

ovenfor statlige etater. 

Områder dette kan gjelde er informasjonssikkerhet og i forvaltningen og tjenesteleveransen av 

eksisterende statlige komponenter og løsninger som kommunal sektor benytter. 

Forutsetning av dette er at arbeidet KS gjør på vegne av sektoren er godt forankret i 

kommunesektoren gjennom gode samarbeidsmodeller med medlemmene. 

 

3. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak 

sentralt eller lokalt? 

 

Frøya kommune ønsker at midlene i mellomoppgjøret i 2019 fordeles sentralt. Anbefaler økning av 

ubekvemstillegg (lørd/søndag/natt) 

 

4.  Deler kommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige endringer i 

Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019. 



 

Frøya kommune støtter KS’ vurdering vedrørende Hovedavtalen. 

 

5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene 

framover? 

 

Frøya kommune mener at utvikling av egne ansatte er den viktigste strategien for å dekke 

kompetansebehov. Så er det viktig å utvikle IKT-ferdigheter/digital kompetanse, 

innovasjonskompetanse, evne til læring/omstilling og samhandlings-/relasjonskompetanse. 

 

6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner? I tilfelle 

hvilke? 

 

Frøya kommune er kjent med at det finnes ulikheter i de forskjellige tjenestetilbudene i 

kommunene. Dette er med bakgrunn i prioriteringer og økonomi. 

 

 

7. Hvordan kan kommunene selv og KS redusere uønsket variasjon? 

 

Frøya kommune ønskes at dette tilpasses tjenestene til lokale behov. Da det er ulike lokale behov i 

kommunene ønsker Frøya kommune at dette besluttes lokalt. Det er fleksibiliteten som gir bedre 

tjenester i vårt samfunn. Det er greit at det kommer rammestyring fra sentrale myndigheter, men 

detaljstyring må unngås. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

KS debatthefte 2019 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Saksopplysninger: 

I Debattheftet blir spørsmålet om hvordan det kan skapes økt gjennomføringskraft i digitaliserings-

arbeidet problematisert. I tillegg presenteres det økonomiske grunnlaget for mellomoppgjøret 

2019, og KS ber om innspill på hva som bør prioriteres innenfor den disponible rammen. Videre 

stilles det spørsmål om Hovedavtalen, og om hva som vil være de gode virkemidlene for læring og 

kompetanseutvikling i tjenestene framover. Avslutningsvis spør KS om hvordan man kan sikre lokalt 

tilpassede tjenester, samtidig som man også reduserer uønsket variasjon i tjenestetilbudet.  



Rådmannen legger med dette frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk 

behandling 

 

1. Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet? 

Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere og koordinere 

tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot statlig nivå, men også i 

arbeidet med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver et omfattende utviklingsarbeid blant 

annet med støtte fra ulike ressursmiljøer i kommuner og fylkeskommuner. Opprettelsen av 

Kommit-rådet bidrar også til koordinering og utvikling. KS har etablert finansieringsordningen 

DigiFin for felles digitale løsninger.  

Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det samme er 

bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til kommunal sektor på 

mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå. 

KS sin utvikling av SvarUt og SvarInn er et kjempegodt eksempel en nasjonal komponent/løsning 

som alle har tatt i bruk og hvor det enkelt for alle å ta i bruk. Flere slike eksempler finnes, men hvor 

det ligger noen begrensninger med tanke på å ta i bruk, men dette er i hovedsak begrensninger som 

skyldes utdatert/ikke oppgradert programvare for vår del f.eks. 

På denne bakgrunn spør KS om hvordan organisasjonen kan være god utviklingspartner, og hvordan 

solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et mer formelt mandat fra sine medlemmer på 

digitaliseringsområdet? 

 

2. Hva bør prioriteres ved mellomoppgjøret i 2019? 

Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette de neste årene. 1,2 

% av rammen for mellomoppgjøret 2019 er bundet opp gjennom overheng, glidning og kostnader 

knyttet til endringer i ubekvemstilleggene som gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.2019. Det vil 

likevel kunne være rom både for sentrale lønnstillegg og for avsetning av lokal pott, dersom en slik 

profil prioriteres.  

 

Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av rekrutteringsutfordringene i 

kommunesektoren, og at lønn er ett av flere virkemidler. Rekrutteringsutfordringene varierer fra 

kommune til kommune og mellom fylkeskommunene. Lokale lønnsforhandlinger vil derfor kunne 

være et mer treffsikkert virkemiddel for å møte de lokale rekrutteringsutfordringene enn kun 

sentrale lønnstillegg. I tillegg er mange kommuner og fylkeskommuner i en sammenslåingsprosess 

fram mot 1. januar 2020, og det vil kunne være et særskilt behov hos disse med en lokal pott for å 

kunne harmonisere ulikheter i lønnsnivå. 

 

KS og DigUt har jo tatt initiativ til samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag. Denne er jo 

nå vedtatt i kommunestyret og der er vi med på et løp. Om det ikke i dette blir nasjonale 

komponenter i første omgang, vil vi jo få felles for Trøndelag. 

KS kunne gjerne fått mandat til en mer standardisering i publiseringsløsninger nasjonalt. Like 

portaler osv.  



 

Hovedavtalen 
Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene mellom partene, både på sentralt nivå og 

lokalt i kommunen/fylkeskommunen. Avtalen har en formålspreget form slik at den kan dekke en 

stor sektor med mangfold og stor variasjon. KS mener den nåværende Hovedavtalen fortsatt 

fungerer godt i henhold til formålet. 

 

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020 
I mars 2018 ble partene i offentlig sektor enige om en ny pensjonsordning. Innfasing av de nye 

ordningene skal etter planen starte i 2020. Ny pensjonslovgivning er på høring høsten 2018, og vil 

mest sannsynlig behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning av tjenestepensjonsreglene i 

Hovedtariffavtalen til ny lovgivning vil dermed kunne bli tema i 2019. Særaldersgrenser er ikke en 

del av dette arbeidet.  

 

3. Hvordan sikre nødvendig kompetanse i årene framover for å levere gode 

tjenester til innbyggerne? 

Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og beholde 

kompetent arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny organisering og 

oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av profesjoner. 

Den teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt trygghet, samtidig som det 

forventes mer variasjon og kompleksitet i arbeidslivet. Det er økt behov for ledelses- og 

omstillingskompetanse, digital kompetanse, samt spesialisert fagkompetanse.  

KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen i tråd med sektorens behov. 

Innspillene vil bli brukt i utvikling av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det 

interessepolitiske arbeidet opp mot nasjonalt kompetansepolitisk arbeid.  

 

4. Hvordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men også redusere uønsket 

variasjon? 

Det kommunale selvstyret er grunnlovsfestet. Prinsippene om økonomisk og juridisk rammestyring 

er nedfelt i ny kommunelov. I tillegg understreker regjeringen både i perspektivmeldingen og i 

Kommuneproposisjonen for 2019 viktigheten av å unngå statlig detaljstyring, slik at kommunene og 

fylkeskommunene kan tilpasse tjenestene til lokale behov. Likevel blir det lokalpolitiske 

handlingsrommet utfordret som følge av økt statlig detaljstyring, herunder økt bruk av bindende 

bemanningsnormer og formelle kompetansekrav, parallelt med innføring av stadig sterkere 

individuell rettighetsfesting. 

Bakgrunnen er at det fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorganisasjoner påpekes at 

det er uønsket variasjon i tjenestetilbudet, og at slik detaljstyring er nødvendig for å sikre et godt og 

likeverdig tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet man bor.  

 



5. Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene 

framover? 
Utfordringene i kommunene er å rekruttere kompetente arbeidskraft, skape sterke fagmiljøer, mer 

tverrfaglighet, samt organisering og oppgavefordeling for effektiv bruk av ressurser og kompetanse 

på tvers av profesjoner. 

Vi trenge «flere hender» i årene framover, spesielt innen helse, men også i andre sektorer. 

Alt som har med kompetanseutvikling rundt digital kompetanse på ledernivå og medarbeidernivå 

må jo være fremtiden for alle sektorer/tjenesteområder. Hvis ikke dette kompetanseområdet 

heves, vil det bli en bremsekloss fremover for tjenesteutviklingen og vi vil ha medarbeidere som 

ikke kan utføre jobben sin slik man burde. 

Gode virkemidler er bl.a. det som er satt i gang via Samhandlingsstrategien for digitalisering i Tr.lag 

– kompetanseløft for ledere. 

Dette er noe kommunene blir invitert til å må stille med personer til. Dette kan være en modell for 

slik læring også nivå under selve toppledergrupper osv. 

 

6. Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom 

kommuner/fylkeskommuner? I tilfelle hvilke? 
Det viktigste kompetansen å utvikle framover er IKT-ferdigheter/digital kompetanse, 

innovasjonskompetanse og evne til omstilling og samhandling. Mange medarbeidere mangler 

relevant og nødvendig teknologisk/digital kompetanse. 

Innbyggerne skal ha et godt tjenestetilbud uavhengig av hvor i landet de bor. Samtidig vet vi at det 

er variasjoner i tjenestetilbudet mellom kommuner. Mange av disse variasjonene avspeiler et 

mangfold som alltid vil være til stede, fordi utfordringene er ulike og innbyggerne har svært ulike 

behov. 

 

 

 

7. Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon? 
Gjennom de siste tiårene er kommunene i økende grad blitt tillagt oppgaver gjennom ulike 
særlover, særlig på utdannings-, helse og sosialområdet. Innenfor hjemmesykepleie, praktisk 
bistand og opplæring, hjemmehjelp og avlastningstiltak er det blitt en sterkere rettighetsfesting. 
Målet er å styrke innbyggernes rettssikkerhet og å gi sterkere føringer for et godt tilbud på det 
enkelte områder. Samtidig medfører slike ordninger betydelig merarbeid og beslaglegger større 
ressurser i kommunene. Implisitt innebærer de dermed også en nedprioritering av andre områder, 
uten at dette er uttalt. Også bemanningsnormer sikter mot å sikre et godt og likeverdig tilbud på 
utvalgte områder, på tvers av kommuner. Samtidig låser de kommuner eller virksomheter til 
fastsatte løsninger. Kostnadene kan bli svært høye, og begrense interessen for å investere i nye og 
innovative løsninger som kan gi bedre tilbud med lavere bemanning. 
 
Framover vil kommunenes evne til omstilling være stadig viktigere. 
Et alternativ til statlig detaljstyring og normering av ressursinnsatsen i kommunene kan være at 
kommunesektoren selv reduserer uønsket variasjon 
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Innhold

Våren 2019 er vi midt i tariffperioden, og vi skal gjennom et 
 mellomoppgjør. Vanligvis er det en mindre komplisert affære enn 
et  hovedoppgjør, siden det bare er lønn det skal forhandles om. 
 Denne  gangen skal imidlertid et annet viktig element også med: Ny 
 pensjonsordning.

Hovedtariffoppgjøret i 2018 fikk gode tilbakemeldinger fra kommuner og 
fylkeskommuner. Resultatet var innenfor den økonomiske rammen, og 
 forhandlingene kom i mål uten mekling eller konflikt for andre gang på 
rad. 

I fjor var det ikke rom for å sette av noe til lokale forhandlinger, og 
heller ikke i år er handlingsrommet stort. I en situasjon med ulike 
 rekrutteringsutfordringer, og med flere kommuner og fylkeskommuner 
som har behov for  harmonisering eller utjevning av lønn i forbindelse med 
 sammenslåing, spør vi om mellomoppgjøret bør inneholde noe rom for 
lokale lønnstiltak.

I tillegg til tariffoppgjøret, løfter Debattheftet 2019 tre viktige 
 utfordringsbilder som har fremkommet i analyser gjennomført av  
KS i 2018:

• Hvordan kan vi sikre at kommuner og fylkeskommuner i årene framover  
 har den nødvendige kompetansen for å levere gode tjenester til   
 innbyggerne?
• Statlig bestemte bemanningsnormer og kompetansekrav begrunnes  
 gjerne med hensynet til likhet og likeverd. Hvordan kan vi sikre lokalt  
 tilpassede tjenester, og samtidig redusere uønsket variasjon? 
• Det er behovet for felles innsats, sterkere prioritering og koordinering  
 av tiltak på digitaliseringsområdet. Bør KS gis et mer formelt mandat  
 fra sine medlemmer på digitaliseringsområdet?

Kjære politikere i 
kommunestyrer og fylkesting

Oslo, november 2018

Lasse Hansen
Administrerende direktør
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3

H vordan skape økt gjennom føringskraft i
digitaliseringsarbeidet?

Over en periode har det vært en økende bevissthet i kommunal sektor om nytten av sterkere
prioritering og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet. Kommunene og fylkes -
kommunene har i den forbindelse oppfordret KS til å ta en sentral rolle i dette arbeidet. Særlig
gjelder det koordinering mot statlig nivå, men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale
løsninger. Det er også forventninger om at kommunal sektor i større grad er med og bestemmer
hvordan digitaliseringen av offentlig sektor skal skje. Enkelte kommuner har i den sammenheng
gitt uttrykk for at KS bør få et mer formelt mandat på området.

Som en konsekvens er det blitt tatt grep for å styrke
kommune sektorens felles innsats på digitaliseringsområdet,
bl.a. gjennom opprettelsen av KommIT-rådet, satsing på råd -
mannsnettverk for utvikling av strategisk IKT-kompetanse og
etablering av nansieringsordningen DigiFin. Utviklingsarbeid
skjer i stor grad i samspill med ulike ressursmiljøer i kommu -
nesektoren, noe som er kompetansemessig uvurderlig, men
også viktig for å sikre tilstrekkelig nærhet til tjenestene.

DigiFin
KS har etablert en nansieringsordning for digitaliserings -
prosjekter i kommunesektoren. Den har fått betegnelsen
«DigiFin», og skal bidra til utvikling av felles digitale
komponenter og løsninger som alle kommuner og/eller
fylkeskommuner kan ta i bruk. www.ks.no/digi n

“Strekk i laget”
Selv om mye positivt har skjedd, er kommunesektorens felles
innsats på området fremdeles i en oppstartsfase. Kommunal
sektor preges fortsatt av strekk i laget, som gjør at vi kan
risikere å få et A- og B-lag av kommuner på digitaliserings -
området. En rekke ulike undersøkelser de siste årene (bl.a.
Riksrevisjonen, KS FoU og «IT i praksis») peker på manglende
kompetanse og kapasitet som de største hindrene for å lyk -
kes med digitalisering. Store kommuner har bedre mulighet
til å skaffe seg kompetanse og kapasitet, og opplever derfor
dette som et lavere hinder enn mindre kommuner. Samtidig
nnes det også gode eksempler på mindre kommuner som

har gjort mye innenfor både innovasjon og digitalisering.
Mange kommuner oppgir manglende bredbåndsdekning og
digital sårbarhet som de største utfordringene.

Små og spredte kompetansemiljøer
I kommunal sektor nnes mye god kompetanse på digitalise -
ringsområdet. Den er imidlertid i liten grad samlet og de este

er ikke store nok til å kunne gi tilstrekkelig kapasitet og «mot -
vekt» til statlige kompetansemiljøer. Unntakene er storbyer
som Oslo, Bergen og noen få andre større kommuner som
både har satset aktivt på et strategisk og samordnet løft på
digitaliseringsområdet, og aktivt skolert sine ledere på feltet.
At kompetansemiljøene er små gjør det også mer utfordrende
å rekruttere og beholde kompetanse.

Fortsatt for fragmentert
Samordning og koordinering på digitaliseringsområdet er blitt
klart bedre for kommunal sektor, men vi utfordres fortsatt av
fragmentering. Det eksisterer f.eks. en rekke IKT-samarbeid
rundt om i landet som i begrenset grad samhandler med
hverandre. Fragmenteringen er også til stede internt i mange
kommuner som et resultat av blant annet silotenkning.

En fragmentert sektor på etterspørselssiden gjør at
utviklingen er prisgitt noen få enkeltleverandører. Hver enkelt
kommune har i liten grad mulighet til å påvirke leverandørene
til å levere løsninger tilpasset kommunens behov. Den
fragmenterte etterspørselssiden og mangel på enhetlige
standarder er samtidig også et hinder for næringslivet, fordi
det gjør det vanskelig å skape et økonomisk bærekraftig
marked for gode innovasjoner og godt utviklingsarbeid.

Oppsplitting av store statlige IKT-prosjekter, silotenkning og
mangel på samordning på tvers av sektorer på statlig side
bidrar også negativt for at kommunesiden skal kunne levere
helhetlige og gode digitale innbyggertjenester.

Usikker forankring regionalt
KS har, i tillegg til KommIT-rådet med representanter fra
rådmannsnivå, opprettet ere nye utvalg med digitaliserings -
eksperter fra kommuner og fylkeskommuner. Kompetansen
de besitter er viktig for KS’ interessepolitiske arbeid overfor
statlige myndigheter, og avgjørende for at KS skal kunne bistå
medlemmene i utviklingsprosjekter. Et annet viktig formål

DIGITALISERINGSARBEIDET
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med utvalgene har vært å oppnå en god forankring av felles
utviklingsprosjekter i sektoren.

Regionale nettverk og samstyring i kommunesektoren
Et regionalt nettverk eller «klyngesamarbeid», bygget
på kompetansemiljøer som sitter tett på ledelsen i
kommunene, kan være av stor betydning for det strategiske
digitaliseringsarbeidet i kommunene. Dersom slike nettverk
er koblet inn mot den nasjonale styringsstrukturen på
digitalisering og innovasjon i kommunesektoren, kan det
også bidra til bedret samstyring innad i kommunesektoren.
Slike nettverk kan dermed bedre forankring i hele kommunal
sektor av det nasjonale arbeidet. Også fylkeskommunene må
inn i arbeidet, særlig på områder der det kreves samhandling
mellom kommuner og fylkeskommuner for å sikre helhetlige
digitale tjenester til beste for innbyggerne.

Flere steder arbeides det med å etablere slike nettverk/
klyngesamarbeid for å styrke kommunenes evne til å arbeide
samordnet og strukturert på den strategiske ledelsen av
digitaliseringsområdet, og det understrekes at dette er noe
helt annet enn IT-drift-samarbeid.

Digitaliseringssamarbeidet i Hordaland har vært det mest
toneangivende så langt. Her har 33 kommuner gått sammen
om å etablere et felles sekretariat og fagkompetanse innen
innovasjon, strategisk IKT og digitalisering, og samordne dette
med Bergen kommunes fagmiljøer på området.

Samstyring med staten kan bidra til likeverdighet
På e-helseområdet har kommunal sektor oppnådd
en likeverdighet med de statlige aktørene gjennom en
samstyringsmodell. Det er etablert et Nasjonalt e- helsestyre
(NEHS), som er rådgivende for Direktoratet for e-helse,
der kommunal sektor har like mange representanter som
staten. Sektoren har dermed fått betydelig økt inn ytelse
på det nasjonale utviklingsarbeidet. Representantene
fra kommunesektoren er oppnevnt på bakgrunn av sine
funksjoner og sin kompetanse, men de har ikke mandat
til å fatte bindende vedtak på vegne av kommunene.
Samtidig er det et ønske fra statens side å kunne forholde
seg til kommunal sektor på mer samlet vis enn det som er
situasjonen i dag, særlig hva gjelder utvikling og leveranse av
digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivå.

Bør KS gis et mer formelt mandat?
Som nevnt innledningsvis i dette kapitlet, har enkelte
medlemmer uttrykt ønske om at KS bør gis et mer formelt
mandat på området. Bakgrunnen er behov for økt gjennom -
føringskraft for sektoren samlet sett, og for å styrke

kommunesektorens inn ytelse på nasjonalt utviklingsarbeid for
offentlig sektor. I første omgang ønsker vi tilbakemelding på
om det er en god idé å se nærmere på dette, og innen hvilke
områder det eventuelt kan være aktuelt. Hvis det er en god
idé: Hvordan kan KS gis et mer formelt mandat, og hva bør vi
passe på? Fordelen med et mer formelt mandat, er at KS vil
representere sektoren med en større tyngde overfor statlige
etater. Det kan være i forbindelse med nasjonalt arbeid knyttet
til arkitektur, standarder og informasjonssikkerhet, utviklings -
prosjekter som berører kommunal sektor, eller i forvaltningen
og tjenesteleveransen av eksisterende statlige komponenter
og løsninger som kommunal sektor benytter. Et annet
område som kan være aktuelt for å kunne gi mer forpliktende
føringer på vegne av sektoren er overfor leverandørmarkedet,
eksempelvis relatert til standarder kommunesektoren i
sum ønsker at leverandørene skal følge. Flere har også gitt
uttrykk for ønske om å muliggjøre felles anskaffelser for
kommunesektoren. En ulempe med et mer formelt mandat,
er at det kan skape et inntrykk av at KS skal ta hele ansvaret
for digitaliseringen av kommunal sektor. Selv om KS gis et
mer formelt mandat, vil det fortsatt være kommunene og
fylkeskommunene som må gjøre den største jobben - og det
er ikke alt som løses best i fellesskap. Man kan se for seg et
mandat som kun gjelder for en del av digitaliseringen, jamfør
områdene nevnt over.

Uavhengig av om et slikt mandat gis eller ikke, er det
avgjørende at arbeidet KS gjør på vegne av sektoren er godt
forankret i kommunesektoren gjennom gode samarbeids -
modeller med medlemmene.

Innovasjon og digitalisering går hånd i hånd
Målet med digitalisering er ikke i seg selv å ta i bruk ny
teknologi. Målet er å oppnå bedre og mer helhetlige
tjenester for brukerne, herunder også å ta i bruk helt nye
eller endrede og mer effektive arbeidsprosesser for ansatte i
kommunen/ fylkeskommunen. Uten å se disse to områdene i
sammenheng risikerer man å gå glipp av potensielle gevinster.
Avgjørende er det også at strategisk ledelse har et aktivt
eierskap til endringsprosessene og den effekten man ønsker å
få ut av det.

DIGITALISERINGSARBEIDET
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1. Hvordan kan KS best være en
utviklingspartner for medlemmene på

digitaliseringsområdet?

2. Bør KS gis et mer formelt mandat
på vegne av sine medlemmer på

digitaliseringsområdet? Hvilke områder
er aktuelle og hvilke forutsetninger må

en slik rolle hvile på?

KS SPØR
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Hva bør prioriteres ved
mellomoppgjøret i 201 9?

Norsk økonomi er inne i en moderat konjunkturoppgang som ventes å fortsette
de neste årene. Arbeidsledigheten har kommet klart ned fra toppen i 201 5, men
nedgangen ser ut til å ha stoppet opp. Til tross for at høyere skatteinngang enn
forventet har gitt sektoren økte inntekter, har den samlede gjelden økt. Antall
kommuner i ROBEK har imidlertid ikke vært lavere siden registeret ble opprettet i
2001 . Tøffere prioriteringer som følge av redusert vekst i oljepengebruken vil sammen
med økte renter begrense kommunesektorens økonomiske handlingsrom framover.

3,3

1,7

3,3

1,5

3,2

1,3 Prognose årslønnsvekst 2019

SSB Norges Bank Nasjonalbudsjettet

Prognose KPI 2019
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Tariffoppgjøret 2018
Tariffoppgjøret 2018 ble gjennomført innenfor et beskjedent
økonomisk handlingsrom, der 1,8 prosent av årslønnsveksten
var bundet opp allerede før forhandlingene startet, blant annet
på grunn av høyt overheng fra 2017.

På tross av dette fant KS en forhandlingsløsning med alle
parter innenfor frontfagets ramme på 2,8 prosent – uten
mekling. Resultatet var i tråd med kommunenes og fylkes -
kommunenes behov for en prioritering av universitets- og
høgskoleutdannede arbeidstakere, og sterkere insitamenter
for økt helgejobbing. Det ble imidlertid ikke rom for en pott til
lokale lønnsforhandlinger.

Ny offentlig tjenestepensjon fra 2020
I mars 2018 ble alle partene i offentlig sektor enige om en ny
pensjonsordning. Den nye modellen er bærekraftig, stimulerer
til økt arbeidsdeltakelse og gir fortsatt god pensjon for de
ansatte. Yngre arbeidstakere er nå sikret god pensjon og
større eksibilitet.

Innfasing av de nye ordningene skal etter planen starte i 2020.
Nye pensjonsregler er på høring høsten 2018 og vil etter
planen behandles i vårsesjonen i Stortinget i 2019. Tilpasning
av pensjonsreglene i Hovedtariffavtalen vil dermed være tema
i 2019.

Avtalen omfatter også «avtale om prosess» for tilpasning av
pensjonsreglene for arbeidstakere med særaldersgrense.
Det er et økende behov for arbeidskraft i yrkesgrupper hvor
kommunesektoren allerede i dag opplever rekrutterings -
utfordringer. Dette gjelder særlig innenfor helse- og omsorgs -
tjenester, hvor mange arbeidstakere er omfattet av 65-års
aldersgrense. Om arbeidstakere med særaldersgrense får
insentiver til å stå lenger i jobb, kan det være et verdifullt
bidrag til å møte det økende behovet for arbeidskraft.

KS vil derfor arbeide for at tilpasning av pensjonsreglene
i Hovedtariffavtalen som bidrar til at også arbeidstakere
med særaldersgrense står lengst mulig i jobb. Arbeids- og
sosialdepartementet har varslet at hvem som skal omfattes
av særaldersgrensene og hvilke særaldersgrenser som skal
gjelde, vil bli tema på et senere tidspunkt.

FAKTA

• Med den nye pensjonsmodellen kan
arbeidstaker velge å starte uttak av pensjon
fra 62 år og kan kombinere pensjon med
arbeidsinntekt uten avkorting.

• I KS’ tariffområde er alminnelig alders-
grense 70 år. Om lag en tredel av arbeids-
takerne er omfattet av særaldersgrense. Det
gjelder særlig sykepleiere, helsefagarbeidere
og andre arbeidstakere innenfor helse-
sektoren.

• I kommunal sektor har arbeidstakere med
særaldersgrense i hovedsak 65 års grense,
begrunnet med uvanlig fysiske eller psykiske
belastninger. Arbeidstakere i statlig sektor
har ofte 60 års grense, begrunnet med
spesielle krav til fysiske eller psykiske
egenskaper.
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Dagens og ny modell for offentlige pensjonsordninger

Hva vil gjelde for hvem?
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Mellomoppgjøret 2019
I 2019 er vi midt i tariffperioden, og vårens forhandlinger skal
i utgangspunktet bare handle om lønn. Det vil være et visst
økonomisk handlingsrom, selv forløpige beregninger viser at
1,2 prosent allerede er bundet opp:

Overheng til 2019 (anslag): 0,6 %
Glidning i 2019 (anslag): 0,2 %
Endringer i ubekvemstillegg per 1.1.2019 0,4 %

Både KS og arbeidstakerorganisasjonene er opptatt av
rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren. Lønn er ett
av ere virkemidler for å beholde og rekruttere kompe tanse.
Kommunesektorens Arbeidsgivermonitor 2017 viser at i
nesten alle kommuner er det sykepleiere og leger som er mest
utfordrende å rekruttere, mens det for fylkeskommunene er
mest utfordrende å rekruttere tannleger. For øvrige arbeids -
takergrupper er det store lokale variasjoner. Mange kommuner
og fylkeskommuner strever for eksempel med å rekruttere
ingeniører/sivilingeniører, psykologer og vernepleiere, men her
viser Arbeidsgivermonitoren at det også er mange som ikke
har utfordringer med å rekruttere disse arbeidstakergruppene.

Siden rekrutteringsutfordringene i stor grad varierer fra
kommune til kommune og fra fylkeskommune til fylkes -
kommune, er lokale forhandlinger et treffsikkert virkemiddel.
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Gjennomsnittlig årslønn for enkelte
arbeidstakergrupper – utenom ubekvemstillegg 1

Leger 857.000

Tannleger 702.500

Lektorer (lærere med mastergrad) 603.000

Adjunkter (lærere uten mastergrad) 543.500

Spesialsykepleiere 513.000

Barnehagelærere/pedagogiske ledere 474.500

Barnevernspedagog 463.000

Sykepleiere uten spesialisering 460.000

Vernepleier 456.500

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere 404.500

Kilde: KS lønns- og personalstatistikk pr. 1.12.20171
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Kilde: Ipsos, 2017.
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Kommunesammenslåing
43 nye kommuner og seks nye fylkeskommuner etableres
1. januar 2020. Ulike yrkesgrupper i kommunene/fylkes -
kom munene som skal slås sammen har ulikt lønnsnivå.
Harmonisering eller utjevning av lønn vil måtte tas over tid,
men det er en viss forventning om at forhandlingene i 2019 får
en pro l som ivaretar særlige behov hos de 111 kommunene
og 13 fylkeskommunene som er i en sammenslåingsprosess.

Med et slikt bakteppe er det KS’ vurdering at det ved
mellom oppgjøret i 2019 bør prioriteres å avsette en lokal
pott, som kan brukes både for å møte utfordringene med å
beholde og rekruttere personale i den enkelte kommuner/
fylkeskom mune, og også for å kunne iverksette eventuelle
utjevningstiltak i kommuner og fylkeskommuner som skal slås
sammen fra 2020.

3. Bør lønnsmidlene som er til
disposisjon ved mellomoppgjøret 201 9
fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt?
Dersom sentrale tillegg – hvilke stillings -

grupper bør prioriteres?

4. Deler kommunen/fylkeskommunen
KS’ vurdering av at det ikke er behov

for vesentlige endringer i
Hovedavtalen når den skal

forhandles i 201 9?

KS SPØR

Fakta om stillingsstørrelse 2

Stillingsstørrelsene i kommunal sektor har økt de siste

to årene. Selv om tall fra KS lønns- og personalstatistikk

viser at deltidsarbeid er utbredt og at stillingsstørrelsene

fortsatt er forholdsvis lave i deler av kommunal sektor, går

utviklingen forsiktig i retning av større stillinger.

2 Kilde: KS lønns- og personalstatistikk pr. 1.12.2017
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Gjennomsnittlig stillingsstørrelse 2013 2015 2017

(Inkludert merarbeid)

Alle ansatte 81,9% 81,6% 83,0%

Undervisningspersonell 89,5% 90,0% 90,8%

Sykepleiere 80,7% 80,3% 83,3%

Fagarbeidere innen helse og omsorg 76,0% 76,2% 78,1%

Stillinger uten krav om utdanning 57,7% 56,4% 57,6%

– helse og omsorg

Hovedavtalen
Hovedavtalen kk i 2002 et innhold og form som partene
siden har videreutviklet. Avtalen har som formål å skape best
mulig samarbeid på alle nivå. Utvikling av gode tjenester
som er tilpasset brukernes behov, forutsetter medvirkning fra
ansatte og tillitsvalgte. Hovedavtalen utløper 31.12.2019.

Hovedavtalen regulerer de grunnleggende spillereglene
mellom partene, både på sentralt nivå og lokalt i kommunen/
fylkeskommunen/bedriften. Avtalen inneholder bestem melser
om blant annet forhandlingsordningen og samarbeid og
medvirkning. Avtalen har en formålspreget form slik at den
kan dekke en stor sektor med mangfold og stor variasjon.
I forbindelse med de to foregående revisjonene av Hoved -
avtalen, var tilbakemeldingene fra KS’ medlemmer at
Hovedavtalen fungerte etter intensjonen og at det ikke var
behov for endringer. KS mener den nåværende Hovedavtalen

fortsatt fungerer godt i henhold til formålet.

Særavtaleforhandlingene 2019
Tre sentrale særavtaler løper ut 31.12.2019 og skal
re forhandles i løpet av høsten 2019:
• Kommunelegeavtalen (SFS 2305)
• Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet (SFS 2213)
• Særavtalen for barnehager, SFO og skole (SFS 2201)

Avtalene forhandles under fredsplikt. I henhold til arbeidsgiver -
vedtektene er det Hovedstyret i KS som gir mandat for disse
forhandlingene og som har fullmakt til å vedta resultatet.

FELLES HOVEDAVTALE FOR
KS OG KS BEDRIFT

• I 2014 ble KS Bedrift etablert som egen
arbeidsgiverorganisasjon.

• KS er overordnet tariffpart i tariffavtaler
inngått av KS Bedrift, og Hovedavtalen er
felles

• KS Bedrift er part i energiavtalene og hoved-
tariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

• Om lag 200 medlemmer av KS Bedrift følger
Hovedtariffavtalen i KS-området. Det samme
gjør de kommunale foretakene.

• Alle særavtalene i KS-området gjelder for
bedriftene.

Turnover i kommunal sektor

Gjennomsnittlig turnover i perioden 2013 – 2017:

Undervisningspersonale: 7,1 prosent

Ingeniører: 7,6 prosent

Barnehagelærere/pedagogiske ledere: 8,4 prosent

Hjelpepleiere/spesialhjelpepleiere: 9,8 prosent

Sykepleiere/spesialsykepleiere: 11,0 prosent

MELLOMOPPGJØRET 2019
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Hvordan sikre nødvendig kompetanse i
årene framover for å levere gode tjenester til
innbyggerne?

Kommuner og fylkeskommuner uttrykker en sterk bekymring knyttet til å rekruttere og beholde
kompetanse som sektoren trenger. Utfordringene handler om å rekruttere kompetent arbeids -
kraft, skape sterke fagmiljøer, mer tverrfaglighet, samt ny organisering og oppgavefordeling for
effektiv bruk av ressurser og kompetanse på tvers av profesjoner.

Arbeidslivet fram mot 2023 vil preges både av knapphet
på kompetent arbeidskraft og kamp om jobber. Den
teknologiske utviklingen fører til at arbeidstakere søker økt
trygghet. Samtidig forventes mer variasjon og kompleksitet
i arbeidslivet. Etterspørsel etter ledelseskompetanse og
kreativ kompetanse øker, det samme gjør behovet for
omstillingskompetanse, digital kompetanse og spesialisert
fagkompetanse.

Både kommuner og fylkeskommuner er opptatt av
kompetansepolitikken. Fylkeskommunene har en rolle som
kompetansepolitisk aktør, og arbeider med å utvikle regionale
kompetansestrategier med utgangspunkt i regionale behov.
Det er satt i gang en rekke prosesser og offentlige utvalg
innenfor tematikken kompetanse, sysselsetting og arbeidsliv;
noen som en del av trepartssamarbeidet, andre i regi av
regjeringen.

Hva er kompetanse?
Ifølge Kompetansebehovsutvalget (2018) kan kompetanse
forstås som kunnskap, ferdigheter og holdninger, samt en
forståelse som gjør at kompetanse omsettes til handlinger.
Kompetanse utvikles hele livet, gjennom barnehage- og
grunnopplæring, videre utdanning og inn i arbeidslivet.

NASJONALE PROSESSER OG AKTIVITETER
SOM ER RELEVANTE FOR KOMPETANSE -
POLITIKKEN

• Kompetansebehovsutvalget
• Etter- og videreutdanningsutvalget
• Sysselsettingsutvalget
• Livsoppholdsutvalget
• Nasjonal kompetansepolitisk strategi (NKPS)
• Regjeringens kompetansereform,

inkluderingsdugnad og integreringsløft
• IA avtalen

KOMPETANSE
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I arbeidslivet må kompetansebehovene møtes gjennom:
• Mobilisering, fornyelse og videreutvikling av kompetansen

som ansatte har, for å gjøre dem bedre i stand til å utføre
nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver.

• Rekruttering av nye kompetente arbeidstakere til å utføre
arbeidsoppgaver som virksomhetene har og får i fremtiden.

• Utvikling av kompetanse til arbeidsledige og personer
utenfor arbeidsstyrken for å gjøre dem i stand til å delta i
arbeidslivet.

KS ønsker innspill på tiltak for å sikre og utvikle kompetansen
i tråd med sektorens behov. Innspill og synspunkter fra
kommuner og fylkeskommuner er viktig både for utvikling
av arbeidsgiverrollen, hovedtariffavtalen og for det interesse -
politiske arbeidet.

5. Hva vil være de gode virkemidl ene
for læring og kompetanseutvikling i

tjenestene framover?

KS SPØR

KOMPETANSE

EGENSKAPER
HOLDNINGER

VERDIER

FERDIGHETER KUNNSKAP
FORSTÅELSE
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FAKTA

Mer enn 65 prosent av kommunene og
fylkeskommunene har en strategi for å
dekke kompetansebehov. Utvikling av
egne ansatte oppgis å være den viktigste
strategien for å dekke kompetansebehov
(Arbeidsgivermoni toren 2017).

De viktigste kompetansene å utvikle framover
er IKT-ferdigheter/digital kompetanse,
innovasjonskompetanse, evne til læring/
omstilling og samhandlings-/relasjons -
kompetanse (Arbeidsgivermonitoren 2017)

Fire av fem kommunalsjefer for helse- og
omsorg oppgir at medarbeidere mangler
relevant og nødvendig teknologisk/digital
kompetanse. Samtidig oppgir seks av ti at
medarbeidere at de i liten grad eller ikke i det
hele tatt etterspør opplæring i disse temaene
(Ipsos 2018).



18

Innbyggerne skal ha et godt tjenestetilbud, uavhengig av
hvor i landet de bor. Samtidig vet vi at det er variasjoner i
tjeneste tilbudet, både mellom kommuner og innenfor den
enkelte kommune. Mange av disse variasjonene avspeiler et
mangfold som alltid vil være til sted i et langstrakt land som
Norge, fordi utfordringene er ulike og innbyggerne har svært
ulike behov.

Fra nasjonale politikere, statlige instanser og brukerorgani -
sasjoner påpekes det ofte at variasjonen er uønsket
– offentlige velferdstjenester skal ikke være dårligere i
én kommune enn i en annen. Svaret er i mange tilfeller
detaljstyring og normering av ressursinnsatsen i kommunene,
begrunnet i ønsket om likhet og likeverd.

Ønsket mangfold og uønsket variasjon
Innbyggerundersøkelsene viser en stor grad av tilfredshet
med kommunens tjenestetilbud. Den statlige rammestyringen
skal gjøre det mulig for kommunene å tilpasse tjenestene til
lokale behov. Ulikheter i tjenestetilbudet behøver ikke være
negativt, hvis ulikhetene skyldes ulike politiske prioriteringer
og ulike lokale forhold. Da kan innbyggerne påvirke
beslutningstakere lokalt – og avsette sine politikere ved valg
om de er uenig i lokale prioriteringer eller misfornøyd med
styringen.

H vordan sikre lokalt tilpassede tjenester, men
også redusere uønsket variasjon?

Innskrenking av det lokalpolitiske handlingsrommet som følge av statlig detaljstyring er en
utfordring for kommuner og fylkeskommuner. Dette forsterkes av stadig ere individuelle
rettigheter, og økt bruk av bindende bemanningsnormer og formelle kompetansekrav.
Summen av dette legger press på rollen som tjenesteleverandør, som igjen vil påvirke folks tillit
til kommuner og fylkeskommuner.

KOMMUNAL OG MODERNISERINGS -
DEPARTEMENTETS VEILEDER FOR STATLIG
STYRING:

«Blant de nasjonale målene [som kan
begrunne statlig styring] har målet om utjevning
og likeverdige tjenester mellom innbyggere og
geogra ske områder stått sentralt gjennom
hele oppbyggingen av velferdssamfunnet.
Begrepet likeverd innebærer ikke at det trenger
å dreie seg om like tjenester med samme
form, innhold og omfang i alle kommuner, men
om muligheter til å kunne gi helse tjenester,
undervisningstjenester og annet som best
mulig kan tilpasses den enkeltes behov. I
begrepet likeverd ligger det også at alle skal få
det innholdet i tjenestene de som et minimum
har krav på, uavhengig av hvor de bor i landet.
Kommunal- og forvaltningskomiteens ertall
har i Innst. 270 S (2011-201 2) uttalt at ulik heter
mellom kommuner er positivt dersom de
avspeiler forskjellige politiske prioriteringer og
ulike lokale forhold».

VARIASJON I TJENESTENE
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FRA REGJERINGENS PERSPEKTIVMELDING
201 7:

«Gjennom de siste tiårene er kommunene i
økende grad blitt tillagt oppgaver gjennom
ulike særlover, særlig på utdannings-,
helse og sosialområdet. Innenfor hjemme -
sykepleie, praktisk bistand og opplæring,
hjemmehjelp og avlastningstiltak er det blitt
en sterkere rettighets festing. Målet er å styrke
innbyggernes rettssikkerhet og å gi sterkere
føringer for et godt tilbud på det enkelte
områder. Samtidig medfører slike ordninger
betydelig merarbeid og beslaglegger større
ressurser i kommunene. Implisitt innebærer
de dermed også en nedprioritering av andre
områder, uten at dette er uttalt.

Også bemanningsnormer sikter mot å sikre et
godt og likeverdig tilbud på utvalgte områder,
på tvers av kommuner. Samtidig låser de
k ommuner eller virksomheter til fastsatte
løsninger. Kostnadene kan bli svært høye, og
begrense interessen for å investere i nye og
innovative løsninger som kan gi bedre tilbud
med lavere bemanning.»

Fleksibilitet gir bedre tjenester
Stortinget har grunnlovsfestet selvstyret og nylig lovfestet
innholdet i prinsippene om økonomisk og juridisk ramme -
styring i ny kommunelov. Regjeringen har revidert
utredningsinstruksen og retningslinjene for utforming av
regelverk rettet mot stat og kommune, med tydeligere
veiledning til staten om rammestyring i lovarbeidet. Både i
Perspektivmeldingen fra 201 7 og i Kommuneproposisjonen
for 201 9 understreker regjeringen hvor viktig det er å unngå
detalj styring. I prinsippet og i partiprogrammene er de aller
este for rammestyring og lokalt handlingsrom.

Likevel foreslår nasjonale politikere fra de samme partiene
nye normer og lovfestede rettigheter som begrenser det
samme handlingsrommet. Innføring av bindende og til dels
under nansierte kompetansekrav og bemanningsnormer på
kjerneområder som helse og oppvekst, er en ny og særlig
utfordrende tendens.

Fremover vil kommunens evne til omstilling være stadig
viktigere.

Et alternativ til statlig detaljstyring og normering av ressurs -
innsatsen i kommunene kan være at kommunesektoren selv
reduserer uønsket variasjon.

VARIASJON I TJENESTENE
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6. Er det tjenesteområder i dag hvor det
er for stor ulikhet i og mellom kommuner/

fylkeskommuner? I tilfelle hvilke?

7. Hvordan kan kommunene/fylkes-
kommunene selv og KS redusere

uønsket variasjon?

KS SPØR
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Forhandlinger i KS-området – oppgjørets gang
KS er landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. KS forhandler som overordnet
tariffpart på vegne av medlemmene med re forhandlingssammenslutninger. Oslo er eget
tariffområde, og omfattes ikke av forhandlingene i KS-området.

Hovedstyret gir administrasjonen forhandlingsmandat
for forhandlinger med LO Kommune, Unio, YS
Kommune, og Akademikerne Kommune. Disse re
forhandlingssammenslutning ene representerer 39
arbeidstakerorganisasjoner.

Alle kommuner og fylkeskommuner (unntatt Oslo) har gitt KS
fullmakt til å inngå og si opp sentrale tariffavtaler på vegne
av medlemmene. I henhold til vedtektene skal endringer
i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen vedtas gjennom
uravstemning. For KS som arbeidsgiverorganisasjon er det
derfor viktig at medlemmene faktisk tar stilling til forhandlings-
eller meklingsløsningen som sendes til uravstemning. Hvem
som avgir stemme på vegne av kommunen eller fylkes -
kommunen vil normalt fremgå av delegeringsreglementet. Alle
medlemmer blir bundet av et uravstemningsresultat når det
foreligger.

Det er normalt ikke uravstemning om anbefalt forhandlings -
forslag i mellomoppgjør. I henhold til vedtektene vedtas
avtaleutkast om regulering av Hovedtariffavtalen i mellom -
oppgjørene av Hovedstyret. Hovedstyret kan imidlertid fatte
vedtak om at delregulering av Hovedtariffavtalen etter 1.
avtaleår skal være gjenstand for uravstemning. Dette kan
eksempelvis være aktuelt når endringer om pensjon blir ferdig
forhandlet i 2019.
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ORD OG UTTRYKK

Hovedavtalen

HTA

Hovedtariffoppgjør

Lønnsglidning

Overheng

Økonomisk ramme:

Disponibel ramme

Frontfagmodellen/
forhandlingsmodellen

Særavtaler

HTA er forkortelsen for Hovedtariffavtalen i KS-området. Hovedtariffavtalen er
toårig, og er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene med utløp
30. april 2020. Avtalen regulerer lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte.

HTA inngås for to år. I hovedtariffoppgjør kan det forhandles om hele HTA og
det gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør.

Lønnsglidning er den delen av lønnsveksten som i sentrale tariffavtaler ikke
følger av tarifftillegg. For eksempel ansiennitetsopprykk, endringer i lønn ved
skifte av stilling eller at en ny medarbeider får høyere eller lavere lønn enn
personen han/hun erstatter.

Overheng er en prosentvis beregning som beskriver hvor mye lønnsnivået
ved utløpet av et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Det forteller
dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke
gis lønnstillegg eller gjennomføres strukturendringer i det andre året.

Viser hvor mye gjennomsnittlig lønn øker fra ett år til et annet. Dette er
et felles språk for alle tariffområdene som gjør det mulig å sammenligne
resultatet av oppgjøret.

Er det faktiske handlingsrommet etter at overheng og lønnsglidning er
fratrukket den økonomiske rammen for året.

Frontfagmodellen/forhandlingsmodellen innebærer at lønnsveksten
koordineres i hele arbeidslivet. Konkurranseutsatt industri (frontfaget)
forhandler først, og lønnsveksten her legger premissene for lønnsvekst i
skjermede næringer/sektorer. Pro len på oppgjørene bestemmes innenfor
den enkelte sektor.

Dette er tariffavtaler som inngås i fredsplikt. Det er tre typer særavtaler.
Sentrale generelle særavtaler (SGS), sentrale forbundsvise særavtaler
(SFS) og lokale særavtaler. Særavtalene regulerer spesi kke lønns- og
arbeids vilkår som gjelder alle (f.eks. reiseregulativet) eller særskilte
vilkår for spesi kke yrkesgrupper, som for eksempel leger og
undervisnings personalet. Forhandlingene om SGS skjer mellom KS og
forhandlingssammenslutningene, mens SFS forhandles mellom KS og de
forbund som har interesser i saken.

Grunnleggende spilleregler, blant annet om forhandlingsordning, partsforhold,
medbestemmelse og samarbeid. Også omtalt som arbeidslivets grunnlov.

ORD OG UTTRYKK
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA 

TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen i Interkommunalt Arkiv Trøndelag 

IKS §§1 og 5 gjeldende fra 01.01.2019. 

 

 

Vedlegg: 

Ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2019 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

er leid av fylkeskommunen og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i 

Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver. IKA sikrer at 

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

bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiver. 

 

I tillegg er IKA Trøndelag eiernes komeptansesenter innenfor arkiv og 

dokumentasjonsforvaltning. 

 

Klæbu kommune skal slås sammen med Trondheim kommune 01.01.2020. Klæbu kommune 

trer ut av IKA Trøndelag fra og med 01.01.2019. 

 

Klæbu kommunes uttreden medfører endringer i eiersammensetningen og dermed små 

økninger i eierandel og eiertilskudd for eiekommunene ettersom det totalte antallet eiere 

reduseres fra 40 til 39. 

 

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

deltakernes eierandeler i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i 

selskapsavtalen skal vedtas i hver enkelt eiers kommunestyre og i fylkestinget. 
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Selskapsavtale IKA Trøndelag 2018 

Selskapsavtale for 

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS  
 

 

§ 1 Navn  

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med 

hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunen og 

kommuner i Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. 

 

Selskapets firma er ”IKA Trøndelag IKS”.  

 

Selskapet har følgende eiere:    

1. Agdenes kommune 

2. Bjugn kommune 

3. Frosta kommune 

4. Frøya kommune    

5. Grong kommune   

6. Hemne kommune 

7. Hitra kommune 

8. Holtålen kommune 

9. Høylandet kommune 

10. Inderøy kommune   

11. Indre Fosen kommune 

12. Levanger kommune 

13. Lierne kommune 

14. Malvik kommune   

15. Meldal kommune 

16. Melhus kommune 

17. Meråker kommune 

18. Midtre Gauldal kommune  

19. Namsskogan kommune 

20. Oppdal kommune  

21. Orkdal kommune 

22. Os kommune 

23. Osen kommune 

24. Rennebu kommune 

25. Roan kommune  

26. Røros kommune 

27. Røyrvik kommune 

28. Selbu kommune 

29. Skaun kommune   

30. Snillfjord kommune  

31. Snåsa kommune 

32. Steinkjer kommune   

33. Stjørdal kommune 

34. Tydal kommune 

35. Verdal kommune  

36. Verran kommune   

37. Ørland kommune 

38. Åfjord kommune 

39. Trøndelag fylkeskommune 

 

 

§ 2 Rettslig status  

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 

skal registreres i Foretaksregisteret. 

 

 

§ 3 Hovedkontor  

Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune. 

 

 

§ 4 Formål og ansvarsområde  

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige 

og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne 

fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at 
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materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og 

kulturelle formål. 

 

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er 

koordinator for privatarkiver i Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og 

tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. 

 

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. 

Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller 

som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets 

hovedformål. 

 

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det 

søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. 

Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler 

for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver  

 

 

§ 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet 

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i 

representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste 

årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. Tilskudd pr. 

innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i inneværende års 

statsbudsjett. 

For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel 

interkommunale selskaper, fastsettes et årlig innskudd av representantskapet. 

Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved 

selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker.  

Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling: 

 

Deltakere/eierandel 

   

Agdenes kommune 1,58 Oppdal kommune 2,42 

Bjugn kommune 2,18 Orkdal kommune 2,9 

Frosta kommune 1,78 Os kommune (Hedmark) 1,63 

Frøya kommune 2,2 Osen kommune 1,42 

Grong kommune 1,73 Rennebu kommune 1,75 

Hemne kommune 2,1 Roan kommune 1,42 

Hitra kommune 2,15 Røros kommune 2,26 

Holtålen kommune 1,65 Røyrvik kommune 1,32 

Høylandet kommune 1,48 Selbu kommune 2,09 

Inderøy kommune 2,4 Skaun kommune 2,57 

Indre Fosen 2,78 Snillfjord kommune 1,43 

Levanger kommune 3,38 Snåsa kommune 1,67 

Lierne kommune 1,51 Steinkjer kommune 3,49 

Malvik kommune 3,02 Stjørdal kommune 3,61 

Meldal kommune 2,06 Tydal kommune 1,39 

Melhus kommune 3,17 Verdal kommune 3,07 

Meråker kommune 1,74 Verran kommune 1,74 

Midtre Gauldal kommune 2,34 Ørland kommune 2,24 

Namsskogan kommune 1,4 Åfjord kommune 1,93 

  Trøndelag fylkeskommune 19 

  Sum: 100 
 

  

   

Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra folketall, første gang i 2010. Eierandelen skal justeres 

ved inn- og utmelding. 
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§ 6 Ansvarsfordeling  

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede 

forpliktelser, jf. § 5.  

 

§ 7 Selskapets organ  

Selskapet skal ha følgende tre organ:  

     - Representantskapet  

     - Styret  

     - Daglig leder 

 

§ 8 Representantskapet  

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine 

respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. 

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.  

 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. 

 

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens 

representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 

 

§ 9 Representantskapets møter  

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. 

Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, 

og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.  

 

Ordinært representantskapsmøte behandler:  

1. Årsmelding og regnskap  

2. Valg til styret  

3. Overordnede mål og retningslinjer for driften  

4. Budsjettforutsetninger og -rammer  

5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne  

6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen  

 

Representantskapets leder kaller inn representantskapet.  Lederen skal sørge for at det føres 

protokoll fra møtene.  Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av 

representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.  

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal 

innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskaps-

medlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.  

 

Daglig leder og styrets leder har møteplikt og talerett i representantskapet. Alle 

styremedlemmene har møte- og talerett.  

 

Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdelen av medlemmene er tilstede, og disse 

representerer minst to tredjedeler av eierandelen jfr. §5.. 

 

Ved votering har hvert enkelt medlem en stemme hver. 
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§ 10 Budsjettbehandlingen  

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende 

kalenderår.  

 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjett-

rammer.  Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg 

konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet 

og deltakerne gjøres oppmerksom på dette.  Det samme gjelder om styret må fremme forslag 

til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  

 

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av 

representantskapet.  Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars.  

Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og 

konsekvenser for driften i en fire årsperiode.  Denne skal godkjennes av representantskapet og 

oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.  

 

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er 

behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet. 

 

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.  

 

§ 11 Styret  

Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd på 3 personer 

som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og 

varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges 

annethvert år. 

 

De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara. 

 

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. 

Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet.  Ansattes representant 

trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør.  Ved endelig uttreden eller varig forfall, 

iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.  

 

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som 

eierne ved representantskapet har anvist.  Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, 

fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det 

enkelte driftsår.  

 

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver 

utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.  Styret sørger for at saker som skal 

behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt.  Styret iverksetter 

representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den 

utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.  

 

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Daglig 

leder ansetter øvrig personale. 

 

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
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Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig 

leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i 

fellesskap. 

 

§ 12 Styrets møter  

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.  Ved votering i 

styret skal hver stemme telle likt.  Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.  Styret 

er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer.  Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  

Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.  

 

Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og 

i representantskapet. 

 

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som 

arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av 

saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, 

arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  

 

§ 13 Daglig leder  

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres 

i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 

styret.  

 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.  Vedkommende har tale- og forslagsrett i 

styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.  

 

§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner  

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 

virksomheten og om økonomi og personalforhold.  Vedkommende skal rapportere til styret på 

en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret 

skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 

forberede nødvendige disposisjoner.  Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes 

til deltakerne.  

 

§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven  

Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige 

til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner.  

 

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer 

opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede 

møter skal gjelde for møtene i representantskapet. 

 

§ 16 Økonomiforvaltning  

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge 

budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jfr. selskapsavtalen § 24. 

 

Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.  

 

§ 17 Låneopptak og garantistillelse  
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Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede 

låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. 

Det kan også tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før 

regnskapsavslutningen.  

 

Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor 

totalrammen vedtatt i selskapsavtalen. 

 

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jfr. kommuneloven § 50 nr. 1.  

 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser.  Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 

Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak 

om dette gjøres av de respektive kommunestyrer/- fylkestinget. Den enkelte deltaker 

garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt 

garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.  

 

§ 18 Arbeidsgivertilknytting   

Virksomheten kan være medlem av Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiverorganisasjon 

ved KS Bedrift. 

 

§ 19 Arbeidsgiveransvar  

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.  

 

§ 20 Personalreglement  

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.  

 

§ 21 Lokale lønnsforhandlinger  

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret 

vedtar forhandlingsresultatet.  

 

§ 22 Møtegodtgjørelse  

Godtgjørelse for møter mv. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement 

fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og 

utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41. 

 

§ 23 Klage  

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført 

av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne 

grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt 

rette det påklagede forhold.  

 

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er 

fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.  

 

§ 24 Regnskap og revisjon  

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 

selskapet.  
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Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. 

Revisor velges også av representantskapet.  

 

§ 25 Endring av selskapsavtalen  

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta 

avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av 

representantskapet. 

 

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter 

som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende 

vedtak om dette. 

 

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av 

de avgitte stemmene.  

 

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller 

en/flere av deltakerne.  

 

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen 

før disse fremmes for behandling hos deltakerne. 

 

Nye medlemmer tas opp etter vedtak i representantskapet.  

 

 

§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning  

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige 

deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter 

reglene i lov om interkommunale selskaper § 31. 

 

Den enkelte deltaker kan med minimum 1-ett- års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse 

etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30.  

Nye deltakere i selskapet kan ikke si opp sin deltakelse før det har gått to år fra inntreden. 

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet.  Vedtak 

om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.  

 

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i 

lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i 

lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet. 

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  

 

 

§ 27 Voldgift  

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 

forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 

voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning 

følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom 

partene. 
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§ 28 Andre regler 

For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid 

gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

 

§29 Ikrafttredelse  

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige 

deltakere 

 

 

 

Eiere/deltakere Dato Underskrift 

Agdenes kommune   

Bjugn kommune   

Frosta kommune   

Frøya kommune   

Grong kommune   

Hemne kommune   

Hitra kommune   

Holtålen kommune   

Høylandet kommune   

Inderøy kommune   

Indre Fosen kommune   

Klæbu kommune   

Levanger kommune   

Lierne kommune   

Malvik kommune   

Meldal kommune   

Melhus kommune   

Meråker kommune   

Midtre Gauldal kommune   

Namsskogan kommune   

Oppdal kommune   

Orkdal kommune   

Os kommune   

Osen kommune   

Rennebu kommune   

Roan kommune   

Røros kommune   

Røyrvik kommune   

Selbu kommune   

Skaun kommune   

Snillfjord kommune   

Snåsa kommune   
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Steinkjer kommune   

Stjørdal kommune   

Tydal kommune   

Verdal kommune   

Verran kommune   

Ørland kommune   

Åfjord kommune   

Trøndelag fylkeskommune   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: PLAN 1620201508  

Arkivsaksnr.: 16/6    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENGODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING - KOMMUNEDELPLAN 

SISTRANDA  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 inkluderes området for utfylling i sjø 

på Siholmen (merket Område unntatt rettsvirkning i egengodkjent kommunedelplan) i 

kommunedelplan Sistranda, planid: 1620201508, og gis arealformålet 

Sentrumsformål. 

 

2. Høydebestemmelser for sentrumsformål Siholmen (planbestemmelse 4.3) endres til 

maksimum gesims/mønehøyde 14 meter. 

 

 

 

Vedlegg: 

Notat begrenset høring 

Kartutsnitt Siholmen  

Merknadsbehandling etter begrenset høring 

Høringsuttalelser  

 

Saksopplysninger:   

Kommunedelplan for Sistranda har vært gjennom en lang og omfattende prosess siden varsel 

om oppstart av planrevidering. Kommunedelplanen har vært sendt ut på 3 høringsrunder. For 

oppsummering av tidligere saksgang vises til sakspapirer i sak 121/18, Frøya kommunestyre 

27.09.18. Til 3. gangs høring kom det inn ytterligere detaljering til tidligere inkluderte innspill 

på Siholmen.  



 

Da disse ikke hadde vært på høring tidligere ble følgende vedtak gjort i sak 121/18:  

1. Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner kommunedelplan Sistranda, 

planid: 1620201508, med de endringer som fremkommer i sakspapirene, jamfør § 11-

15 i Plan- og bygningsloven: 

 

a. Planbeskrivelse, datert 07.09.18. 

b. Planbestemmelser, datert 06.09.18. 

c. Plankart, datert 10.09.18. 

d. Konsekvensutredning og ROS-analyse, datert 07.09.18. 

 

2. Unntatt fra rettsvirkning er område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, samt 

høydebestemmelser for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt 

høydebestemmelser, sendes ut på begrenset høring, jamfør §§ 11-14 og 11-16 i Plan-  

og bygningsloven. 

 

Høringsperioden settes fra 01.10.18 til 19.11.18. 

 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige 

oppdateringer i dokumentene, i henhold til vedtak. 

 

Gjennom vedtaket egengodkjente kommunestyret kommunedelplan for Sistranda. Unntatt fra 

rettsvirkning var område for utfylling i sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser for 

sentrumsformål Siholmen. Dette ble sendt på begrenset høring i perioden 01.10.18-19.11.18.   

 

I høringsperioden kom det inn 6 høringsuttalelser, alle fra ulike sektormyndigheter. I 

hovedsak inneholdt disse faglige råd og retningslinjer for videre utarbeidelse av 

reguleringsplan for området. Det kom ikke inn varsel om innsigelser.  

 

Vurdering: 

Innspillet vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og attraktivt område. 

Området foreslått for utfylling i sjø vurderes å understøtte kommunens intensjon om 

videreutvikling av Siholmen. Utforming og avgrensning av arealet ser ikke ut til å påvirke 

området avsatt til ferdsel i sjø. Under regulering må tema som støy og konsekvenser av 

havnivåstigning hensyntas.  

 

I tidligere kommunedelplan for Sistranda var det åpnet for en byggehøyde på 13 meter 

innenfor sentrumsformål på Siholmen. Med bakgrunn i forslagsstillers utviklingsplaner kan 

rådmannen ikke se at en økning av byggehøyden på 1 meter i vesentlig grad vil endre 

områdets karakter. Ytterligere detaljering om utforming vil bli tema under utarbeidelse av 

reguleringsplan. 

 

Øvrige høringsuttalelser er svart ut i dokumentet Merknadsbehandling som ligger ved saken.  

 

Med bakgrunn i dette tilråder rådmannen:  

1. Området for utfylling i sjø på Siholmen (merket Område unntatt rettsvirkning i 

egengodkjent kommunedelplan) inkluderes i kommunedelplan Sistranda og gis 

arealformålet Sentrumsformål. 



2. Høydebestemmelser for sentrumsformål Siholmen (planbestemmelse 4.3) endres til 

maksimum gesims/mønehøyde 14 meter. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Innarbeides i kommunedelplan for Sistranda egengodkjent av Frøya kommunestyre 27.09.18, 

sak 121/18.  

 

 

 

 



Begrenset høring Siholmen 
 

Frøya kommunestyre vedtok i sak 121/18 følgende:  

1. Kommunestyret i Frøya kommune egengodkjenner kommunedelplan Sistranda, planid: 

1620201508, med de endringer som fremkommer i sakspapirene, jamfør § 11-15 i Plan- og 

bygningsloven: 

a. Planbeskrivelse, datert 07.09.18. 

b. Planbestemmelser, datert 06.09.18. 

c. Plankart, datert 10.09.18. 

d. Konsekvensutredning og ROS-analyse, datert 07.09.18. 

2. Unntatt fra rettsvirkning er område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, samt 

høydebestemmelser for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt høydebestemmelser, 

sendes ut på begrenset høring, jamfør §§ 11-14 og 11-16 i Plan- og bygningsloven. 

Høringsperioden settes fra 01.10.18 til 19.11.18. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre eventuelle karttekniske, samt tekstmessige oppdateringer i 

dokumentene, i henhold til vedtak. 

 

 

Innspill innkommet under 3.gangs høring fra ON arkitekter og ingeniører AS   

Innspillet er i sin helhet vedlagt. 

(..) I siste utkast til kommunedelplan er Siholmen i hovedsak avsatt til sentrumsformål og 

næringsformål. Sentrumsformål omfatter forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, 

herunder nødvendig uteareal til bebyggelsen samt nødvendig trafikkareal. Som beskrevet i 

kommunedelplanen er det en intensjon å opprettholde variert aktivitet på Siholmen og da vil 

det være hensiktsmessig å opprettholde sentrumsformål for å ivareta dette.  

Grunneier ønsker en trinnvis utbygging på Siholmen og for å komme i gang med første 

byggetrinn har vi sett på mulighetene for å utvide tomtearealet gjennom en utfylling i sjøen. 

Som en ser på kartet under mener vi avmerket område egner seg godt til utfylling siden det 

er grunt og arronderingsmessig vil gi en god tomteløsning. Arealet er på 3 dekar og ønskes da 

avsatt til sentrumsformål.  

(..) I utgangspunktet er det ønskelig å oppføre blokkbebyggelse i inntil 4 etasjer. Gjerne da 

med næringslokaler og evt. Parkering i 1. etasje, og boliger over. Tillatt gesims-/mønehøyde 

bør da være rundt 14 meter målt fra gjennomsnittlig terrengnivå. Videre vil det være viktig å 

få til gode og skjermede utearealer mellom blokkene.  

 

 

 



 

Fra planbeskrivelsen- Siholmen 

Sentrumsformål 

Planen viser ett nytt område til sentrumsformål på deler av Siholmen. Sentrumsformål er et 

"samleformål" og omfatter bebyggelse en vanligvis finner i et sentrum. Dette gjelder forretninger, 

tjenesteyting og boligbebyggelse, herunder nødvendige grøntareal og trafikkareal til bebyggelsen. 

 
S1 Siholmen 
Dette er et uregulert område hvor det har vært stor aktivitet i mange år. Det har vært et knutepunkt 

for båttrafikk som har utviklet seg videre med reiseliv, bolig, handel og tjenesteyting. Den faktiske 

arealbruken er fortsatt reiseliv, bolig, forretning og tjenesteyting. I tillegg arrangeres Frøyafestivalen 

ved Siholmen hver sommer. 

 
Kommunedelplanen fra 2009 viste området til havneområde, erverv og naust/sjøhus, mens 

naboområdet var vist til senterområde. I 2014 ble det godkjent reguleringsplan for naboområdet, 

som ble regulert til forretning/kontor samt område med sjøhus, naust, og bygg tilknyttet Frøya 

videregående skole/ fiskerivirksomhet. 

 

Det er en intensjon om å opprettholde variert aktivitet på Siholmen, og det er mest hensiktsmessig å 

benytte sentrumsformål for å ivareta dette, jf. bilder fra Siholmen under. 

 

   
Siholmen fra sør    Restaurant på Siholmen  Overnattingsbedrift på Siholmen 

 
Frøya kommune registrerer Kystverkets bekymring angående å etablere boliger så tett inn mot 

havneområdet. Dette er i det oversendte forslaget søkt løst med å legge næringsområdet og 

havneområdet på land som en «buffer» mot den eksisterende fiskerihavna. Dette vil bidra til å skille 

virksomheten ved hjelp av bygningsmassene, samtidig som dette åpner for å kanalisere trafikken til 

havneområdet i søndre del av Siholmen. 

 

Høydebestemmelse Siholmen 

4.3  Sentrumsformål – nåværende og fremtidige:  
 Gjelder sentrumsområde på Siholmen og Rabben. (S) 
 Framtidig bebyggelse skal ikke overskride gesimshøyde på maksimum 10 m og 
 mønehøyde på maksimum 13 m over gjennomsnittlig terreng. UNNTATT RETTSVIRKNING 
 For framtidig bebyggelse tillates det en maksimum utnyttelse på 200 % BRA av 
 den enkelte eiendom. 
 Det tillates ikke oppføring av boliger under kote 3+. For bygningsdeler under kote 3+ vises 
 det til planbestemmelse § 2.1 (hensynssoner) i kommunedelplanen 



 

Konsekvensutredning og ROS-analyse – utfylling i  sjø Siholmen 

Utfylling i sjø - Siholmen 

Navn, gårds- og bruksnummer Siholmen, gnr/bnr/fnr 23/8, 23/8/2, 23/8/3, 23/8/4, 

23/115, 23/1 

Forslagsstiller ON arkitekter AS for Frøy Eiendom 

 

Innspill med gjeldende plansituasjon 

Forslaget går ut på å få stadfeste og utvikle dagens 

bruk, inklusive boliger på Siholmen.  

Forslagsstiller ønsker en trinnvis utbygging og ønsker 

en utfylling i sjø for å komme i gang med første 

byggetrinn.  

Området egner seg til utfylling siden det er grunt og 

arroderingsmessig vil gi en god tomteløsning.  

 

 

 

Dagens bruk Reiseliv, tjenesteyting, bolig, verksted, havneområde. 

Områdets størrelse og avgrensning 3 daa 

Formål i kommunedelplan 2009 Flerbruksformål i sjø 

TEMA- MILJØ  Presisering av virkninger 

Landbruk   Forslaget berører ikke jord- og skogressurser. 

Naturmangfold   Det er observert flere arter av nasjonal 

forvaltningsinteresse på Siholmen. Samtlige 

observasjoner er gjort på taket av bolighuset som 

ligger på Siholmen 19. Observerte arter av særlig 

stor forvaltningsinteresse: Alke, Skjærpiplerke, 

Teist, Havelle, Svartbak, Krykkje, Makrellterne, 

Tyrkerdue og Lomvi. Arter av stor 

forvaltningsinteresse: Fiskemåke, Sjøorre, 

Svartand og Stær. 

Området er utbygd fra før, og en utvikling av 

eksiterende bruk anses ikke å ha betydning for 

artene da de har tilpasset seg og benytter bebygd 

område.  



 

Vann og vassdrag  En utfylling i sjø med dette omfanget vil ikke 

redusere område avsatt til ferdselsområde i sjø, 

grunnet utforming og avgrensning. Ved eventuell 

utfylling må det tas hensyn til planbestemmelse § 

1-17 – konsekvenser for drift av akvakultur.  

Strandsone 

  

 Området er allerede utbygd. Det meste av 

aktiviteten er i hovedsak avhengig av 

allmennheten. En utfylling i sjø vil ikke privatisere 

strandsone ytterligere, da bebyggelsen i dag 

ligger i sjøkanten.  

Landskap og estetikk  Området er et unikt miljø med et bredt spekter 

av aktiviteter og muligheter. Området bør kunne 

videreutvikles. Sentrumsformål vil åpne for dette 

og området bør kunne gis enda høyere utnyttelse 

enn det har i dag. Dette vil gi området et mer 

urbant preg og signalisere området som ett av 

senterområdene på Sistranda, jf. også 

intensjonen i kommunedelplanen 2009.  

Kulturminner og kulturmiljø   Ingen registrerte kulturminner.  

Forurensning: luft, jord og vann  Arealbruken medfører i seg selv ikke fare for 

forurensning. Det er ikke registrert forurenset 

grunn eller sjøbunn i området. 

Ved utfylling i sjø må det brukes rene masser 

og undersøkes om tiltaket berører forurensa 

grunn i sjø og på land.  
 

Støy 

  

 Arealbruken vil ikke medføre vesentlig økt støy. 

Området er noe støyutsatt med trafikk inn til kai 

og industri samt trafikk på fylkesvegen som går 

forbi. Støy må vurderes i en ev. reguleringsplan. 

Sammenheng arealbruk og transportbehov  Området er sentrumsnært og det er gode 

muligheter for å gå og sykle. Fylkesvegen må 

krysses for å nå gang- og sykkelvegen. Etablering 

av Sistien vil være et supplement på "rett" side av 

fylkesvegen. Området er også sentralt i forhold til 

kollektivtrafikk. Foreslått arealbruk kan bidra til 

økt transport gjennom tilrettelegging for 

boligbygging.  

TEMA- SAMFUNN  Presisering av virkninger 

Barn og unges oppvekstvilkår 

  

 Ev. tilrettelegging for boliger forutsetter at det 

settes av plass til leike- og oppholdsarealer for 



barn. Området omtales ikke i Barnetråkk-

registreringen. 

Friluftsliv  Området inngår ikke i kartlagte friluftsområder. 

Sistien vil bidra til enkel tilgang til turområder. 

Forslagsstiller åpner for muligheten til å 

tilrettelegge sti for allmennheten inne på 

området.  

Øvrige folkehelsetema 

 

 Det vurderes som positivt i et 

kriminalitetsforebyggende perspektiv at det 

legges opp til blandede arealformål som også 

omfatter boliger. Det er enkelt å være i fysisk 

aktivitet med god tilgang til friluftsområder og 

gode forhold for gang- sykkel. Ved å legge opp til 

økt aktivitet på Siholmen, må det påregnes økt 

fotgjengertrafikk på tvers av fylkesvegen i 

området. Sistien bør være et godt alternativ fram 

til Miljøgata hvor gode krysningsmuligheter 

foreligger.  

Risiko og sårbarhet 

 

 Området er utsatt for stormflo og 

havnivåstigning. I henhold til byggteknisk forskrift 

(TEK 10) skal det for bygg i sikkerhetsklasse 2 

(bygg for personopphold) tas utgangspunkt i 200- 

års stormflo.  For å oppfylle dette kravet settes 

det en minimumskote på 2,32 m for etablering av 

bygg i denne sikkerhetsklassen. Dette må ivaretas 

for ved nybygging. 

Økonomi/Infrastruktur (skole, barnehage 

veger). 

 

 Området ligger nært Midtsian og har dermed god 

tilgang til sosial infrastruktur. Området er 

tilrettelagt for teknisk infrastruktur, men 

forutsettes oppgradert dersom området skal 

videreutvikles.  

Samfunnsliv, kulturliv og næringsliv  Varierte sentrumsaktiviteter med utgangspunkt i 

bolig, næring og reiseliv, Frøyafestivalen samt 

båttrafikk vil kunne skape et aktivt og urbant 

senterområde. Sistien vil binde området til Frøya 

Folkepark og sentrum, boliger her vil bidra til å 

styrke handelen i sentrum. Området vil kunne bli 

attraktivt for både nye former for næring og 

videreutvikling av eksisterende næringer.  

Oppsummering/anbefaling: Forslaget vurderes å bidra til god utnyttelse av et sentrumsnært og 

attraktivt område. Området foreslått for utfylling i sjø vurderes å understøtte kommunens intensjon 

om videreutvikling av Siholmen. Utforming og avgrensning av området ser ikke ut til å påvirke området 

avsatt til ferdsel i sjø. Under regulering må tema som støy og konsekvenser av havnivåstigning 

hensyntas.  



 

Rådmannens innstill ing:  

1. Området for utfylling i sjø på Siholmen (merket Område unntatt rettsvirkning i egengodkjent 

kommunedelplan) inkluderes i kommunedelplan Sistranda og gis arealformålet 

Sentrumsformål.  

2. Høydebestemmelser for sentrumsformål Siholmen (planbestemmelse 4.3) endres til 

maksimum gesims/mønehøyde 14 meter.  
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Merknadsbehandling - begrenset høring kommunedelplan Sistranda 
 

1. Statens vegvesen 
Kommunedelplan for Sistranda har vært på 3.gangs høring. I forbindelse med høringen kom det 
inn et innspill om utfylling i sjø på Siholmen, samt endret høydebestemmelser for sentrumsformål 
på Siholmen. 
Ut fra de hensyn Statens vegvesen er satt til å ivareta, har vi ingen merknader til denne høringen. 

Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

2. Mattilsynet region Midt 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for planter, fisk, dyr, næringsmidler og drikkevann. Vi kan 
ikke se at planforslaget har vesentlig betydning for noen av disse områdene.  
Mattilsynet har derfor ingen merknader til forslaget til kommunedelplanen for Sistranda.  
Rådmannens kommentar: Tas til orientering.  

3. Trøndelag fylkeskommune 
3.1: Vi er enige i at Siholmen med fordel kan ha blandede sentrumsfunksjoner, inkludert boliger. 
Likevel bør man være klar over følgende forhold: 

 Boliger kan komme i konflikt med næringsaktivitet da det ved boligbebyggelse gjerne 
kommer krav om reduksjon av industristøy og næringstrafikk, jfr igangsatt 
reguleringsendring for liggekai for større fartøy ved Siholmen. Dermed kan omfattende 
boligbebyggelse over tid «presse» visse næringsaktiviteter ut av slike blandede områder. 

 Boliger har et lengre tidsperspektiv enn næringsbebyggelse og kan slik  «sementere» et 
område og vanskeliggjøre en framtidig, helhetlig omforming av det. 

Rådmannens kommentar: Frøya kommune har ett uttalt ønske om å videreføre en variert 
utnyttelse av Siholmen. Eventuelle konflikter mellom boligbebyggelse og næringsvirksomhet på 
området er søkt løst med å legge næringsområdet og havneområdet på land som en «buffer» 
mellom boligbebyggelse og den eksisterende fiskerihavna. Dette vil bidra til å skille virksomheten 
ved hjelp av bygningsmassene, samtidig som dette åpner for å kanalisere trafikken til 
havneområdet i søndre del av Siholmen. Det er også lagt inn bestemmelser angående støy i 
kommunedelplanen. Ønsket om funksjonsblanding er med bakgrunn i gjensidig berikelse og et 
Siholmen preget av variert aktivitet gjennom hele døgnet.  
Tas til orientering.  

3.2: 

 Sistranda har i dag en «småskala» bebyggelse som har betydelige kvaliteter, både estetisk 
og som en opplevelse for tilreisende/turister. Slik bør man unngå store bygningsvolumer 
med et «fremmed» formspråk, jevnfør diskusjonen om brannstasjonen. En gesimshøyde 
på hele 14 meter er etter vår mening klart i overkant i så måte. Det bør også etter hvert 
settes krav til materialbruk, takform og oppdelte bygningsvolumer. Vi kan gjerne bidra 
med rådgivning i en videre prosess. 

Rådmannens kommentar: Det er i tidligere kommunedelplan åpnet for en byggehøyde på 13 
meter innenfor sentrumsformål på Siholmen. Med bakgrunn i forslagsstillers utviklingsplaner kan 
rådmannen ikke se at en økning av byggehøyden på 1 meter i vesentlig grad vil endre områdets 
karakter. Ytterligere detaljering om utforming vil bli tema under utarbeidelse av reguleringsplan. 
Tas til orientering.  

3.3: Vi forutsetter at tiltaket ikke går ut over allmenhetens tilgang til sjøen. Slik er det en fordel å 
inkludere Sistien i det som gjøres på Siholmen. Videre bør en utfylling av sjøområder avklares med 
NTNU vitenskapsmuseet med hensyn til eventuelle kulturminner i sjø i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres/reguleres. 



Rådmannens kommentar: Det ligger planbestemmelser som ivaretar eventuelle kulturminner i sjø 
i kommunedelplanen. Allmennhetens tilgang til sjø vil ivaretas gjennom reguleringsplan.  

3.4: Vi vil tilrå at det lages en reguleringsplan for området, og at denne avklarer forholdene drøftet 
over. Slik bør en eventuell boligbebyggelse i minst mulig grad legge begrensinger på nåværende og 
framtidig transport- og næringsvirksomhet, og den bør få en utforming som tilpasser seg 
målestokk og takutforming på Siholmen for øvrig. Det er mange gode eksempler fra andre  steder i 
landet på godt tilpasset og ikke minst attraktiv boligbygging i  Trøndelag fylkeskommune 
tilsvarende situasjoner. Fylkeskommunen kan gjerne bidra med å framskaffe  slike eksempler. 
 
Dette er å oppfatte som klare faglige råd i saken, og ikke innsigelser.  

Rådmannens kommentar: Tiltaket omfattes av krav til reguleringsplan. Innspillene fra Trøndelag 
fylkeskommune vil ivaretas gjennom denne prosessen.  

4. Fiskeridirektoratet 
Det er cirka 900 meter nord for det aktuelle utfyllingsområdet registrert et gytefelt for torsk.  
Det fiskes også med garn etter torsk i det samme området. 
 
Vi har ikke kjennskap til at det finnes registrerte korallforekomster, ålegressenger eller andre  
bunnorganismer i det aktuelle området. 
 
Nærmeste klarerte akvakulturlokalitet er Lamøya, som ligger cirka 1 km sør-øst for tiltaksområdet. 
 
Fiskeridirektoratet region Midt har vurdert tiltaket opp mot eventuell påvirkning på livet i  havet. 
Generelt bør slam og eventuelle miljøgifter i minst mulig grad virvles opp og spres til  omgivelsene 
slik at dette fører til negative konsekvenser for det marine miljø og organismene  som lever der. 
Høst og tidlig vinter er den tiden av året hvor livet i kystsonen er roligst, og er derfor den beste 
tiden for slik aktivitet. I nærheten av gytefelt for torsk, må utfyllingsaktiviteten avgrenses i 
perioden januar-april som følge av at torsken gyter i den perioden. 
 
Vi forutsetter at det blir benyttet siltskjørt under utfyllingen for å redusere spredning av  partikler. 
Dette er særlig viktig dersom utfyllingsområdet er i nærheten av gytefelt og oppvekstområder for 
fisk. 
 
Fiskeridirektoratet region Midt har ingen øvrige merknader til kommunedelplanen for Siholmen i 
Frøya kommune. 
Rådmannens kommentar: Innspillene vil ivaretas gjennom reguleringsplanprosessen.  

5. Fylkesmannen i Trøndelag 
5.1: Klima og miljø 
Det er ingen merknad til foreslått arealbruk. 
Fylkesmannen minner om at utfylling i sjø er søknadspliktig etter forurensningsloven. Dersom det 
planlegges å utføre mudring, dumping eller utfylling i sjø, skal det sendes  søknad med nødvendige 
opplysninger til forurensningsmyndigheten. Ved avgjørelse av søknaden legges det vekt på 
forurensningsmessige ulemper ved tiltak sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket 
for øvrig vil medføre. Behovet for tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningsloven § 8 
tredje ledd. Ved fare for forurensning, for eksempel ved utfylling der sedimentene på 
utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av forurensede masser,  kreves det 
tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

Rådmannens kommentar: Ivaretas gjennom reguleringsprosessen og planbestemmelser i 
kommunedelplanen.  
5.2: Klima og miljø og Helse og omsorg 



Som nevnt i notat som følger saken kan det være en utfordring å åpne for etablering av nye boliger 
inn mot havneområdet. Det bør stilles krav om utføring av støyberegninger før det åpnes for 
boliger i arealet satt av til sentrumsformål. 

Rådmannens kommentar: Ivaretas gjennom reguleringsprosessen og planbestemmelser i 
kommunedelplanen. 

5.3: Samfunnssikkerhet 
Vi registrerer at det er utført en enkel risiko- og sårbarhetsanalyse, og at det er tatt høyde for 
havnivåstigning og stormflo. Vi savner likevel en vurdering av områdestabiliteten for tiltaket. Ved 
utfylling i sjø bør grunnforhold både på land og i sjø vurderes og dokumenteres av fagkyndig. Det 
bør også komme frem hvilke avbøtende tiltak som eventuelt må gjennomføres. 
 
Vi viser her til § 28-1 i plan- og bygningsloven som sier at grunn bare kan bebygges, eller eiendom 
opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare  eller vesentlig ulempe som 
følge av natur- eller miljøforhold. Hva som anses som tilstrekkelig sikkerhet, vurderes på bakgrunn 
av formålet med tiltaket. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til  planforslaget. 
Rådmannens kommentar: Ivaretas gjennom reguleringsprosessen og planbestemmelser i 
kommunedelplanen. Tas til orientering.  

6. Kystverket 
Frøya kommune egengodkjente i møte 27.09.18, sak 121/18, kommunedelplan for 
Sistranda, Frøya kommune i medhold av pbl. § 11-15. 
 
Det ble videre vedtatt å unnta for rettsvirkning et område som omfatter utfylling i sjø på Siholmen, 
samt høydebestemmelser for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt 
høydebestemmelser, ble vedtatt sendt ut på begrenset høring, med høringsperiode fra 
01.10.18 til 19.11.18. 
 
Kystverket har i utgangspunktet ikke vesentlige bemerkninger til en utvidelse av  tomtearealet 
sentrumsformål gjennom en utfylling i sjøen. Området er grunt og en utfylling på ca 3 dekar i 
forlengelsen av eksisterende utfyllingskant vil ikke påvirke utenforliggende sjøområde som er 
avsatt til ferdselsområde i sjø. Kystverket har heller ikke vesentlige  bemerkninger til en endring i 
høydebestemmelsene for sentrumsformål på Siholmen. Når det gjelder arealet avsatt til næring på 
Siholmen, forutsetter vi at arealdisponeringen skjer i henhold til Kystverkets tidligere uttalelser 
(fiskerirelatert). 
 
Kystverket stiller seg imidlertid noe undrende til reguleringsprosessene i kommunen. Vi  mener at 
endringene vedrørende utfylling og høydebestemmelser burde ha vært sendt ut til offentlig 
ettersyn og høring, før kommunedelplanen ble egengodkjent. Videre fremstår plansituasjonen for 
Sistranda som noe uoversiktlig. Innenfor en kommunedelplan som nylig er vedtatt (27.09.18), 
pågår det arbeid med to andre planer med ulikt nivå; en reguleringsplan for Siholmen Myratangen 
og en plan for et delområde for Siholmen, der et område er unntatt rettsvirkning. Etter vår 
vurdering fremstår plansituasjonen for Sistranda som noe uoversiktlig. 
 
Utover dette har ikke Kystverket vesentlige bemerkninger. 

Rådmannens kommentar: Bestemmelser i kommunedelplanen ivaretar Kystverkets interesser for 
næringsbebyggelsen liggende mot fiskerihavna på Siholmen.  
Tas til orientering.  
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Uttalelse - Begrenset høring - Kommunedelplan for Sistranda - Plan 
1620201508 - Frøya kommune - Trøndelag fylke 
Vi viser til oversendelse datert 03.10.18 vedrørende begrenset høring av kommunedelplan 
for Siholmen. 
Bakgrunn 
Frøya kommunestyre vedtok i sak 121/18 å legge del av kommuneplan for Sistranda ut på 
begrenset høring iht. § 11-14 i plan- og bygningsloven. Området omfatter areal for utfylling i 
sjø på Siholmen, samt høydebestemmelser for sentrumsformål.   
Det opplyses at bakgrunnen for den begrensede høringen er ønske om en trinnvis 
utbygging av Siholmen. Arealet er tenkt benyttet til blokkbebyggelse i inntil 4 etasjer. For å 
komme i gang med første byggetrinn ønskes det en utfylling i sjø. Området foreslått for 
utfylling, vurderes å understøtte kommunens intensjon om videreutvikling av Siholmen. 
Etter kommunens vurdering vil utforming og avgrensning av området ikke påvirke området 
avsatt til ferdsel i sjø.  
Generelle merknader til arbeid med kommuneplaner/kommunedelplaner 
Plan- og bygningsloven 
Generelt bruker Kystverket å be om at det blir tatt hensyn til sikre og farbare sjøareal og 
viser til plan- og bygningsloven § 11.7 pkt 6 og § 11.11 pkt 3 og 6 som omhandler 
forutsetninger omkring arealformål i sjø. Kystverket er i hovedsak interessert i trygge og 
farbare sjøareal, samt å ivareta intensjonen med statens investeringer. Eventuelle 
planformål på tvers av Kystverket sine interesser kan føre til innsigelse. Det er også viktig å 
være oppmerksom på at Kystverket ikke kan gi tillatelser til tiltak i strid med gjeldende 
arealplan, jf. havne- og farvannsloven § 32, annet ledd. Søknad om tiltak som oversendes 
Kystverket for behandling bør derfor inneholde en avklaring rundt forholdet til arealplan, 
herunder om nødvendig at det foreligger dispensasjon fra planen. 
 
Etablerte fiskerihavner 
Statens intensjon med bygging av fiskerihavner er å sikre fiskeriinteressene og trygge 
liggeforholda for yrkesfiskere. Ved eventuelle interessekonflikter vil fiskeriinteressene bli 
prioritert. Alle tiltak og planer på areal og havneanlegg m. v. der staten har gjort 
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investeringer skal godkjennes av Kystverket. 
 
Tinglyste retter 
I forbindelse med planer om økt innsats i havnene der Kystverket har moloer eller andre 
innretninger eller har utført andre arbeid/tiltak, har Kystverket tinglyste rettigheter til areal i 
og rundt disse havnene. Eventuelle utbyggingstiltak i slike havner må derfor ikke settes i 
gang eller utføres uten at dette på forhånd er godkjent av Kystverket. 
 
Konkret om kommunedelplan for Sistranda 
Frøya kommune egengodkjente i møte 27.09.18, sak 121/18, kommunedelplan for 
Sistranda, Frøya kommune i medhold av pbl. § 11-15.  
Det ble videre vedtatt å unnta for rettsvirkning et område som omfatter utfylling i sjø på 
Siholmen, samt høydebestemmelser for sentrumsformål på Siholmen. Arealformål, samt 
høydebestemmelser, ble vedtatt sendt ut på begrenset høring, med høringsperiode fra 
01.10.18 til 19.11.18.  
Kystverket har i utgangspunktet ikke vesentlige bemerkninger til en utvidelse av 
tomtearealet sentrumsformål gjennom en utfylling i sjøen. Området er grunt og en utfylling 
på ca 3 dekar i forlengelsen av eksisterende utfyllingskant vil ikke påvirke utenforliggende 
sjøområde som er avsatt til ferdselsområde i sjø. Kystverket har heller ikke vesentlige 
bemerkninger til en endring i høydebestemmelsene for sentrumsformål på Siholmen. Når 
det gjelder arealet avsatt til næring på Siholmen, forutsetter vi at arealdisponeringen skjer i 
henhold til Kystverkets tidligere uttalelser (fiskerirelatert).   
Kystverket stiller seg imidlertid noe undrende til reguleringsprosessene i kommunen. Vi 
mener at endringene vedrørende utfylling og høydebestemmelser burde ha vært sendt ut til 
offentlig ettersyn og høring, før kommunedelplanen ble egengodkjent. Videre fremstår 
plansituasjonen for Sistranda som noe uoversiktlig. Innenfor en kommunedelplan som nylig 
er vedtatt (27.09.18), pågår det arbeid med to andre planer med ulikt nivå; en 
reguleringsplan for Siholmen Myratangen og en plan for et delområde for Siholmen, der et 
område er unntatt rettsvirkning. Etter vår vurdering fremstår plansituasjonen for Sistranda 
som noe uoversiktlig.  
Utover dette har ikke Kystverket vesentlige bemerkninger      
 

Med hilsen 
 
 
 
Harald Tronstad 

 
 
 
 
Torill Hestholm Myklebust 

regiondirektør seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Vedlegg: 
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Uttalelse til begrenset høring av kommunedelplan for Sistranda - Frøya 
kommune 
 
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger 
innspill til planen på Fylkesmannens ulike fagområder: 
 
Klima og miljø 
Det er ingen merknad til foreslått arealbruk.  
Fylkesmannen minner om at utfylling i sjø er søknadspliktig etter forurensningsloven. 
Dersom det planlegges å utføre mudring, dumping eller utfylling i sjø, skal det sendes 
søknad med nødvendige opplysninger til forurensningsmyndigheten. Ved avgjørelse 
av søknaden legges det vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltak 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Behovet 
for tillatelse til utfylling skal vurderes etter forurensningsloven § 8 tredje ledd. Ved 
fare for forurensning, for eksempel ved utfylling der sedimentene på 
utfyllingslokaliteten er forurenset eller ved utfylling med bruk av forurensede masser, 
kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
 
Klima og miljø og Helse og omsorg 
Som nevnt i notat som følger saken kan det være en utfordring å åpne for etablering 
av nye boliger inn mot havneområdet. Det bør stilles krav om utføring av 
støyberegninger før det åpnes for boliger i arealet satt av til sentrumsformål. 
 
Samfunnssikkerhet 
Vi registrerer at det er utført en enkel risiko- og sårbarhetsanalyse, og at det er tatt 
høyde for havnivåstigning og stormflo. Vi savner likevel en vurdering av 
områdestabiliteten for tiltaket. Ved utfylling i sjø bør grunnforhold både på land og i 
sjø vurderes og dokumenteres av fagkyndig. Det bør også komme frem hvilke 
avbøtende tiltak som eventuelt må gjennomføres.  
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Vi viser her til § 28-1 i plan- og bygningsloven som sier at grunn bare kan bebygges, 
eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Hva som anses som 
tilstrekkelig sikkerhet, vurderes på bakgrunn av formålet med tiltaket. 
 
Fylkesmannen har ut i fra sine øvrige fagområder ingen ytterligere merknader til 
planforslaget. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
 
Alf Petter Tenfjord (e.f.) 
seksjonsleder 
Kommunal- og justisavdelingen 

Thomas Møller 
plankoordinator 
Kommunal- og justisavdelingen 

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
 
Saksbehandlere: 
Kommunal og justis: Thomas Møller – 74 16 81 26 
Klima og miljø: Terje Domaas – 73 19 92 22 
Landbruk: Anne Berit Lein – 74 16 82 09 
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76 
Oppvekst og velferd: Margareth Halle – 74 16 83 79 
Helse og omsorg: Ann Marit Kristiansen – 74 16 82 14 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen Region midt Postboks 2525 6404 MOLDE 
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735 STEINKJER 
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FRØYA KOMMUNE TRØNDELAG - BEGRENSET HØRING  

KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - UTTALELSE FRA 

FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT  

 

Vi viser til oversendelse datert 3.10.2018 angående høring av kommunedelplan for Sistranda.  

 

Bakgrunn 

Det ønskes en trinnvis utbygging av Siholmen. Arealet er tenkt brukt til blokkbebyggelse i 

inntil 4 etasjer. For å komme i gang med første byggetrinn ønskes det en utfylling i sjø. 

Området egner seg til utfylling siden det er grunt og arroderingsmessig vil gi en god 

tomteløsning.  

 

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratets regioner skal uttale seg til tiltak som kan 

berøre fiskeri- og havbruksinteresser. Vårt mål er å sikre eksistens og 

utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ivareta marint biologisk mangfold. 

 

Vurdering 

Det er cirka 900 meter nord for det aktuelle utfyllingsområdet registrert et gytefelt for torsk. 

Det fiskes også med garn etter torsk i det samme området. 

 

Vi har ikke kjennskap til at det finnes registrerte korallforekomster, ålegressenger eller andre 

bunnorganismer i det aktuelle området. 

 

Nærmeste klarerte akvakulturlokalitet er Lamøya, som ligger cirka 1 km sør-øst for 

tiltaksområdet. 
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Fiskeridirektoratet region Midt har vurdert tiltaket opp mot eventuell påvirkning på livet i 

havet. Generelt bør slam og eventuelle miljøgifter i minst mulig grad virvles opp og spres til 

omgivelsene slik at dette fører til negative konsekvenser for det marine miljø og organismene 

som lever der. Høst og tidlig vinter er den tiden av året hvor livet i kystsonen er roligst, og er 

derfor den beste tiden for slik aktivitet. I nærheten av gytefelt for torsk, må 

utfyllingsaktiviteten avgrenses i perioden januar-april som følge av at torsken gyter i den 

perioden. 

 

Vi forutsetter at det blir benyttet siltskjørt under utfyllingen for å redusere spredning av 

partikler. Dette er særlig viktig dersom utfyllingsområdet er i nærheten av gytefelt og 

oppvekstområder for fisk. 

 

Fiskeridirektoratet region Midt har ingen øvrige merknader til kommunedelplanen for 

Siholmen i Frøya kommune.  

 

Vi ber om å få tilsendt kopi av vedtatt plan. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Skarbøvik 

seksjonssjef  

 Magny Grindvik Blikø 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 

 

 

Mottakerliste: 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Kystverket Midt-Norge Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
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Vår dato: 05.11.2018 Vår referanse: 201845801-7 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse: 16/6 Vegard Hagerup 

     

 

Fylkeskommunens uttalelse til begrenset høring for 

kommunedelplan for Sistranda Frøya kommune - 
Høringsfrist 19.11.2018 

 

Vi er enige i at Siholmen med fordel kan ha blandede sentrumsfunksjoner, 

inkludert boliger. Likevel bør man være klar over følgende forhold: 

- Boliger kan komme i konflikt med næringsaktivitet da det ved 

boligbebyggelse gjerne kommer krav om reduksjon av industristøy og 

næringstrafikk, jfr igangsatt reguleringsendring for liggekai for større 

fartøy ved Siholmen. Dermed kan omfattende boligbebyggelse over tid 

«presse» visse næringsaktiviteter ut av slike blandede områder.  

- Boliger har et lengre tidsperspektiv enn næringsbebyggelse og kan slik 

«sementere» et område og vanskeliggjøre en framtidig, helhetlig 

omforming av det. 

- Sistranda har i dag en «småskala» bebyggelse som har betydelige 

kvaliteter, både estetisk og som en opplevelse for tilreisende/turister. 

Slik bør man unngå store bygningsvolumer med et «fremmed» 

formspråk, jevnfør diskusjonen om brannstasjonen. En gesimshøyde på 

hele 14 meter er etter vår mening klart i overkant i så måte. Det bør 

også etter hvert settes krav til materialbruk, takform og oppdelte 

bygningsvolumer. Vi kan gjerne bidra med rådgivning i en videre 

prosess. 

 

Vi forutsetter at tiltaket ikke går ut over allmenhetens tilgang til sjøen. Slik er 

det en fordel å inkludere Sistien i det som gjøres på Siholmen. Videre bør en 

utfylling av sjøområder avklares med NTNU vitenskapsmuseet med hensyn til 

eventuelle kulturminner i sjø i god tid før tiltaket skal gjennomføres/reguleres.  

 

Vi vil tilrå at det lages en reguleringsplan for området, og at denne avklarer 

forholdene drøftet over. Slik bør en eventuell boligbebyggelse i minst mulig 

grad legge begrensinger på nåværende og framtidig transport- og 

næringsvirksomhet, og den bør få en utforming som tilpasser seg målestokk og 

takutforming på Siholmen for øvrig. Det er mange gode eksempler fra andre 

steder i landet på godt tilpasset og ikke minst attraktiv boligbygging i 
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tilsvarende situasjoner. Fylkeskommunen kan gjerne bidra med å framskaffe 

slike eksempler.  

 

Dette er å oppfatte som klare faglige råd i saken, og ikke innsigelser. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Vigdis Espnes Landheim     Vegard Hagerup 

seksjonsleder       rådgiver  

  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Kopimottakere:  

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED  

 



Fra: Erik Wahl [Erik.Wahl@mattilsynet.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 16.10.2018 10:25:05 

Emne: Uttalelse til kommunedelplan Sistranda 

Vedlegg:  

Sakstittel: Frøya kommune - Kommunedelplan for Sistranda 
Saksnr: 2016/75292 
 
Uttalelse til kommunedelplan Sistranda 

 

Vi viser til kopi av brev til Kystverket 3.10. 2018 med varsel om at kommunedelplan for 

Sistranda er lagt ut på begrenset høring, med frist 19.11.2018 

 

Mattilsynet er statlig sektormyndighet for planter, fisk, dyr, næringsmidler og drikkevann. Vi kan 

ikke se at planforslaget har vesentlig betydning for noen av disse områdene.  

Mattilsynet har derfor ingen merknader til forslaget til kommunedelplanen for Sistranda. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erik Wahl 
Mattilsynet, Seksjon mat Trondheim og Omland 
 
Telefon: 22 40 00 00 
Felles postadresse: Mattilsynet, felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal 
postmottak@mattilsynet.no 
 
www.mattilsynet.no www.matportalen.no  
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Marthe Fjellheim / 45205288 16/21088-15 16/6 08.10.2018 

     

      

Uttalelse - Begrenset høring - Kommundelplan for Sistranda - Frøya 

kommune - Kopi av brev til Kystverket Midt-Norge 

Vi viser til oversendt sak til uttalelse, mottatt 03.10.2018. 

 

Kommunedelplan for Sistranda har vært på 3.gangs høring. I forbindelse med høringen kom 

det inn et innspill om utfylling i sjø på Siholmen, samt endret høydebestemmelser for 

sentrumsformål på Siholmen.  

 

Ut fra de hensyn Statens vegvesen er satt til å ivareta, har vi ingen merknader til denne 

høringen. 

 

 

Planforvaltningsseksjonen Trøndelag 

Med hilsen 

 

 

 

Marthe Fjellheim 

fung. seksjonssjef 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 18/3363    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SPILLEMIDLER 2019 - PRIORITERINGER  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader: 

Ordinære anlegg: 

 Sistranda stadion – storhall   gjentatt søknad 

 Sistranda stadion – klatrehall   gjentatt søknad 

 Sistranda stadion – garderober  fornyet søknad 

 Sistranda stadion – sosiale rom  fornyet søknad 

 Frøya flerbrukshall – skillevegger  fornyet søknad 

 

Nærmiljøanlegg: 

 Nordskag og Kverva grendalag – nytt dekke ballbinge, ny søknad 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

Søknadene er levert elektronisk til Frøya kommune som saksbehandler og videresender 

dem til Trøndelag fylkeskommune. Frøya formannskap foretar en endelig prioritering etter 

en anbefaling fra Frøya Idrettsråd. 

Frøya har ingen nye søknader om ordinære anlegg i 2019, men vi har fortsatt fem søknader 

som er godkjente og som ikke er fullt innvilget på grunn av lange restanser og mangel på 

midler i fylkeskommunen. Av de søknadene som fremmet i 2018 har vi fått delvis innvilget 

spillemidler når det gjelder Sistranda stadion – storhall der vi har fått utbetalt kr. 1 456 000 

av totalt godkjent kr 8 000 000. Sistranda stadion – klatrehall er også delvis innvilget, kr. 

1 250 000 av godkjent stønadsbeløp på kr 2 500 000.  

Øvrige søknader er også godkjent men her har vi fått avslag på «grunn av lav prioritering i 

forhold til andre søknader som var til behandling». Søknadene tilfredsstiller samtidig de 

formelle vilkårene og kan fremmes på nytt i denne runden. 



Når det gjelder nærmiljøanlegg, små anlegg med totalkostnad inntil kr 600 000 har vi 

mottatt en ny søknad for 2019. Dette er skifte av gressmatte i ballbingen ved Nordskag 

skole. Det søkes her om midler til rehabilitering som er mulig på idrettsgulv og gressmatter 

som er over 10 år gamle. 

Frøya kommune har fortsatt to allerede innvilgede søknader som ikke er realisert. Dette 

gjelder skateanlegg og aktivitetsanlegg ved Sistranda skole hvor vi er innvilget henholdsvis 

kr 300 000 og kr 184 000. 

Disse to søknadene ble innvilget i 2017, men på grunn av at gammelskolen ved Sistranda 

skole enda ikke er flyttet har ikke anleggene blitt fullført. «Tilskudd som ikke blir brukt i 

løpet av 2 år etter at tilsagnet er gitt, blir inndratt» heter det i vedtaket. Fristen for disse to 

anleggene er 14 juni 2019. 

I 2018 søkte vi nærmiljømidler på et sykkelanlegg ved Nabeita skole, dette prosjektet er 

fullført og spillemidlene på kr 193 000 vil bli utbetalt i løpet av 2018.  

Videre har NMK Frøya og Nabeita IL sendt inn søknad på utsettelse vedrørende anlegg der 

det ble innvilget spillemidler i 2015. Dette gjelder henholdsvis klubbhus og løpebaner. Frøya 

kommune har forskuttert spillemidler med henholdsvis kr. 1 000 000 til NMK Frøya og kr. 

722 000 til Nabeita IL/Frøya Idrettspark. Rådmannen har god tro på at disse anleggene blir 

realisert i 2019. 

Frøya Idrettsråd har diskutert prioriteringene og ettersom det er de samme anleggene som 
sto på lista i 2018 fant ikke rådet å endre tidligere prioriteringsliste. 
 

Vurdering: 

Frøya kommune har til sammen godkjente spillemidler på totalt kr. 12 212 000 når det 

gjelder ordinære anlegg, av dette er nevnt kr. 2 706 000 allerede utbetalt. 

Ettersom vi har mottatt noe av spillemidlene når det gjelder Frøya Storhall og Frøya 

klatrehall bør det være håp om å få ytterligere utbetalinger i 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 18/3364    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2019 - 2022  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya godkjenner uprioritert Anleggsliste 2018 – 2022 som vedlegg til Handlingsplan for fysisk 

aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Anleggsliste uprioritert 

 

Saksopplysninger:   
For å kunne søke spillemidler for hus, anlegg og aktivitetsfremmede tiltak skal kommunen ha en godkjent 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsplan. Det gjøres oppmerksom på at 

godkjent handlingsplan ikke bekrefter kommunal delfinansiering. 

Handlingsplana, eller «anleggsliste» til kommunedelplanen skal rulleres hvert år. Her må alle anlegg det skal 

søkes spillemidler for være med. Planen må politisk behandles. 

Frøya kommune må vedta en liste hvor planlagte innlegg står oppført for å kunne søke spillemidler på disse. 

Listen inneholder også anlegg som kommunen har fått informasjon om og som er på planleggingsstadiet. Alle 

anlegg på listen vil ikke nødvendigvis realiseres, men om man ønsker å starte en søknadsprosess må anlegget 

stå på listen. 

Noen anlegg som står på listen har vi allerede mottatt beskjed om godkjenning av spillemidler, men disse er 

ikke realisert. Dette gjelder blant annet skateanlegg og bevegelsesanlegg ved Sistranda skole som ikke er 

realisert på grunn av at gamle Sistranda skole enda ikke er flyttet. De nye anleggene er planlagt der 

gammelskolen står. Tildelingen er gyldig i to år g anleggene bør derfor realiseres innen juni 2019 om 

spillemidlene skal beholdes. 

 

Vurdering: 

 
For å sikre rettighetene i forhold til å kunne søke spillemidler anbefaler rådmannen at «Anleggsliste 2018 – 

2022» vedtas som vedlegg til «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya 

kommune». Denne planen er for øvrig under revidering og skal vedtas som en del av «Kulturplan 2014 – 

2019» som også er under revidering. Når det gjelder ny «Anleggsplan – Handlingsplan for idrettsanlegg» er 

Frøya Idrettsråd orientert og vil bli en viktig høringsinnstans. 



 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 18/2795    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TITRAN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV BOK  

 

 

Forslag til vedtak: 

Walter Hakkebo innvilges et tilskudd på kr. 10 000 som støtte til utgivelse av «Boka om 

Titran». Midlene tas fra «Reserverte tilleggsbevilgninger» som før dette vedtaket har en 

saldo på kr. 450.000. 

 

Vedlegg: 

Søknad om økonomisk støtte til utgivelse av boka om Titran. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Walter Hakkebo, titterværing som for tiden er bosatt i Sandnes vil gi ut en bok fra sitt 

hjemsted Titran.  

Selv om Hakkebo er bosatt på Sandnes her han ofte på Titran og har en glødende interesse 

for stedet og historien. Hjertet er på Titran, sier han i søknaden. 

Boken han vil gi ut er bygd opp rundt hans samling av postkort fra Titran, nærmere 60 

forskjellige, det eldste fra 1905. Alle postkortene er tekstet med hva som vises og gamle 

stedsnavn. Andre ting er også med i boka bla. Titran Canning med etiketter, krigshistorien 

fra Stabben, Titranulykka og Sletringen. 

Budsjett for boka er kr. 100 000 og utgis i samarbeid med Tom Skare ved Higraf AS. 

 

 

Vurdering: 

 

Titran er kanskje den plassen i Frøya kommune som har flest fortellinger å videreformidle. Å 

gjøre dette gjennom utstrakt bruk av bilder virker utrolig spennende og kan være en flott 

måte å formidle historien på. Spesielt ovenfor yngre generasjoners kan denne boka fungere 

som en inngangsport til å fordype seg i de ulike historiene som for eksempel Titranulykka og 

Stabben fort, som er noen av de viktigste fortellingene i kommunens historie. 



Stabben og Titran har de siste åra merket en kraftig økning i besøkende, en slik bok kan 

være med å gjøre fiskeværet til et enda mer populært sted å besøke.  

Rådmannen finner dette prosjektet spennende og innstiller på at prosjektet støttes med kr. 

10 000. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Ny saldo på konto «resetverte tilleggsbevillgninger» er kr. 440.000 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/147    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/146    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Formannskapet 22.01.2019
	SAKSPAPIRER 2 - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.01.2019
	PS 1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE MØTE 04.12.18
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE MØTE 04.12.18
	PROTOKOLL FRA MØTE MØTE 04.12.18


	PS 2/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.18
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.18
	PROTOKOLL FRA MØTE 19.12.18


	PS 3/19 REFERATSAKER
	REFERATSAKER
	GURI KUNNA MØTEREFERAT 151018 - REV (002)
	GURI KUNNA VEDLEGG 10 - KOMMENTARER TIL OPPLÆRINGSTILBUDET 2019-20
	MUSEET 2018
	PROTOKOLL 19.12.2018. REP. MIDT-NORGE 110 SENTRAL IK
	PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGSMØTE I FRØYA KOMMUNE 28.11.18
	REFERAT REGIONRÅDSMØTE I ORKDALSREGIONEN HEMNE 7. DESEMBER 2018
	ÅRSRAPPORT 2018 BEDRIFTSHELSETJENESTEN


	PS 4/19 KRAV OM FOLKEAVSTEMMING - VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA
	KRAV OM FOLKEAVSTEMMING - VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA
	KRAV OM NY FOLKEAVSTEMNING
	KOPI AV UNDERSKRIFTER VINDKRAFT
	ANLEGGSKONSESJON NVE 031016
	AVTALE FRØYA KOMMUNE SAREPTA 2016


	PS 5/19 OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN - NYE AREALER SISTRANDA SKOLE
	OPPFØLGING AV SKOLEBRUKSPLAN - NYE AREALER SISTRANDA SKOLE
	EGGEN ARKITEKTER - MULIGHETSSTUDIE SISTRANDA SKOLE
	TILSTANDSRAPPORT GAMLE FRØYA VGS PER MARS 2018


	PS 6/19 DEBATTHEFTE 2019 - KS SPØR
	DEBATTHEFTE 2019 - KS SPØR
	DEBATTHEFTE 2019


	PS 7/19 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA TRØNDELAG
	ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA TRØNDELAG
	SELSKAPSAVTALE 2019(40213)(1).PDF


	PS 8/19 EGENGODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING - KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA
	EGENGODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING - KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA
	NOTAT BREGRENSET HØRING
	KARTUTSNITT SIHOLMEN
	MERKNADSBEHANDLING
	UTTALELSE - BEGRENSET HØRING - KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - PLAN 1620201508
	UTTALELSE TIL BEGRENSET HØRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA - FRØYA KOMMUNE
	BEGRENSET HØRING  AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA
	FYLKESKOMMUNENS UTTALELSE TIL BEGRENSET HØRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR SISTRANDA
	UTTALELSE TIL KOMMUNEDELPLAN SISTRANDA
	UTTALELSE - BEGRENSET HØRING - KOMMUNDELPLAN FOR SISTRANDA


	PS 9/19 SPILLEMIDLER 2019 - PRIORITERINGER
	SPILLEMIDLER 2019 - PRIORITERINGER

	PS 10/19 SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2019 - 2022
	SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2019 - 2022
	ANLEGGSLISTE 2019 - 2022


	PS 11/19 TITRAN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV BOK
	TITRAN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV BOK
	SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL UTGIVELSE AV BOK OM TITRAN


	PS 12/19 RÅDMANNS ORIENTERING
	RÅDMANNS ORIENTERING

	PS 13/19 ORDFØRERS ORIENTERING
	ORDFØRERS ORIENTERING



