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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 25.04.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 25.04.13. 
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REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene taes til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
1. Årsberetning – Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS for 2012 
2. Møteprotokoll – Representantskapet 29.04.13. 
3. Møteprotokoll – Kontrollutvalget i Frøya kommune 08.05.13. 
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RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGING AV KOMMUNESTYREVEDTAK ETTER 
FORVALTNINGSLOVEN - SAKSBEHANDLING TEKNISK ETAT  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Protokoll: 

Rådgiver Otto Falkenberg orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Han opplyste at de nå vil følge 
opp med tilsyn, men at kommunen så langt ikke har sendt ut brev om tilsyn eller gjennomført utekontroller. Han 
opplyste at kommunen jobber med noen tidkrevende ulovlighetssaker.   
I tilknytning til punkt 3 i innstillingen var det enighet i kontrollutvalget om at saken oversendes kommunestyret 
uten vedlegg. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens tilbakemedling på oppfølging av kommunestyrevedtak 

etter forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Frøya kommune. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om erfaringer knyttet til oppfølging 
av byggesaker innen utgangen av 2013. 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:   

Saken tas til orientering. 
 
Saksopplysninger:   
 
Oppfølging av gjennomføring av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger frem for kommunestyret er 
en viktig oppgave. Mye av hensikten med forvaltningsrevisjon er at den skal bidra positivt i videreutviklingen av 
rutiner, til beste for kommunen og innbyggerne.  
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 81/12 den 21.06.12. Vedtaket gjengis: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse, innen utgangen av 2012, 
om hvordan alle anbefalingene i rapporten er fulgt opp.  

3. Kvalitetssikring av rutiner og praktisk gjennomføring av tilsyn med byggesaker prioriteres. Fysisk 
kontroll må gjennomføres i løpet av høsten 2012 og rapporteres senest sammen med oppfølgingen av 
øvrige anbefalinger innen utgangen av året.   
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Rapporten og saksfremlegget for kontrollutvalget og senere kommunestyret finnes på www.konsek,no , møtedato 
07.05.12, sak 11/12. 
Kontrollutvalget behandlet manglende tilbakemelding i forhold til pkt 2 og 3 i sak 3/13 i møtet 13.02.13. Saken 
ble oversendt kommunestyret, som tok den til orientering i sak 17/13, den 28.02.13. Sekretariatet og 
kontrollutvalgets leder fikk en kort statusgjennomgang også i møte med rådmann og ordfører den 10.04.13.  
Rådmannen tilbakemelding i brev av 22.04.13 følger som vedlegg.  Tilbakemeldingen tyder på at det er jobbet – 
og det fortsatt jobbes bevisst, med følgende anbefalingene som revisor kom med i rapporten: 
 
”Revisjonen anbefaler at rådmannen oppfyller krav til rapportering. 

Revisjonene anbefaler at rådmannen fører tilsyn med byggesaker 

Revisjonen anbefaler at rådmannen legger til rette for effektiv saksbehandling ved å:  

- utarbeide rutiner for kvalitetssikring  

- sørge for at saksbehandlingssystemet fungerer etter hensikten  

- oppgradere og oppdatere kommunale planer  

- ta en gjennomgang av rutinene for intern post  

- vurdere skjermet saksbehandlingstid  

- ta en gjennomgang av hvilke tjenester servicekontoret og kommunens hjemmeside kan yte” 
 
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering: 
 
Gjennom den skriftlige tilbakemeldingen og samtaler med administrasjonen har sekretariatet inntrykk av at det 
arbeides aktivt på dette området. Kontrollutvalget har gjennom flere år vært opptatt av at kommunen har gode 
rutiner, kapasitet, følger opp i forhold til lovverk og ikke minst følger opp egne vedtak.  
Som rådmannen påpeker i sitt svar at alle anbefalinger ikke er fulgt opp helt så langt. I forhold til 
kommunestyrets vedtak er manglende gjennomføring av fysisk kontroll et område kontrollutvalget har hatt 
særlig fokus på. Utekontroll er iflg tilbakemeldingen, så langt ikke gjennomført. Utvalget har tidligere signalisert 
at dette kan være avgjørende i forhold til innbyggernes oppfatning av prinsippet om likebehandling. Kommunen 
må nå vinne erfaring i forhold til om en øremerking av 20% stilling til oppfølgingsarbeid er tilstrekkelig.  
Sekretariatet mener det kan være riktig at kommunestyret, gjennom oversendelse av denne saken, får 
rådmannens tilbakemelding.  
Byggesak og byggesaksbehandling er et  område som berører innbyggerne i stor grad. Det er viktig at 
administrasjonen synliggjør eventuelle behov for økte ressurser, dersom dette er medvirkende i forhold til å 
kunne løse lovpålagte oppgaver og ivareta innbyggernes behov.    

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon: 
 
Kontrollutvalget må vurdere rådmannens tilbakemelding og eventuelle videre oppfølging. Sekretariatet foreslår 
at saken videresendes til kommunestyret med innstilling om at saken tas til orientering, men at kontrollutvalget 
får en ny tilbakemelding om erfaringer knyttet til gjennomføring av tilsynsarbeidet på sitt første møtet i 2014. 
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SELSKAPSKONTROLL DALPRO AS  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll,  eierskapsforvaltning, 

DalPro AS, til orientering.  
2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i kommunestyret 

før sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i 
august. 

 
Vedlegg: 
 
Endelig rapport eierstyring Dalpro - Frøya kommune. 
 
Saksopplysninger:   
 
Protokoll: 

Revisor Kjell Næssvold orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.   
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering. Utvalget 
oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til 

orientering.  
2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i kommunestyret før 

sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i august. 
 
Saksutredning: 
 
I sak 32/12 vedtok kontrollutvalget i Frøya kommune følgende: 

1. Kontrollutvalget i Frøya kommune bestiller selskapskontroll for selskapet DalPro AS under 
forutsetning av at dette blir ett felles prosjekt for Frøya og Hitra kommune. 

2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Frøya kommune på inntil 100 timer. Dato 
for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i løpet av mars 2013. 

3. Kontrollutvalgssekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon Midt-Norge IKS 
fram til ferdigstillelse og levering av rapport. 
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Resultater: 
 
Ett hovedfunn i selskapskontrollen er at Frøya kommune ikke har lagt føringer for hvordan kommunen skal 
utøve sitt eierskap i virksomheter den har eierandeler i.  
Problemstilling 1: Har Frøya kommune vedtatt føringer for hvordan de skal utøve eierskap? 

Kommunen har ikke vedtatt generelle føringer for hvordan den skal utøve sitt eierskap. Rådmannen opplyser til 
kontrollutvalgets sekretariat at forslag til eierskapsstrategi trolig vil legges fram for kommunestyret før 
sommeren. Videre at forslag til eierskapsmeldinger for selskapene kommunen har eierandeler i vil bli lagt fram 
for politisk behandling i august.  
Kontrollutvalget har for øvrig etterlyst både eierskapsstrategi og eierskapsmeldinger siden 2007. 
Problemstilling 2: Har Frøya kommune tydelige målsettinger med sine eierskap i DalPro AS? 

Kommunen har gjennom vedtak om etablering og vedtekter sikret målsettinger som er styrende for DalPro AS 
sin virksomhet. Kommunen mangler imidlertid, som påpekt over, en eierstrategi generelt og en eiermelding for 
DalPro AS spesielt. Revisjonen mener at politisk behandling av slike dokumenter vil bidra til tydeligere 
målsettinger med det kommunale eierskapet.  
Problemstilling 3: Forvalter Frøya kommune sine eierskap i DalPro AS i tråd med selskapslovgivningen og 

normer for godt eierskap? 

Eierutøvelsen skjer i stor grad gjennom generalforsamlingen, og ordfører har etter revisjonens vurdering et 
bevisst forhold til eierstyringen. Revisjonen påpeker likevel at kommunen ikke har rutiner for tilbakemelding fra 
generalforsamlingen til kommunestyret og stiller derfor spørsmål ved om kommunestyret blir tilstrekkelig 
involvert i den praktiske forvaltningen av eierinteressene til kommunen. Ifølge revisjonens vurdering gir ikke 
folkevalgtopplæringen tilstrekkelig kunnskap om eierrollen. Kommunen har ikke prosedyrer for å utpeke 
representanter til styret. KS anbefaler at kommunen benytter valgnemnd til dette, for å sikre at styrene settes 
sammen ut ifra selskapenes behov. 
Problemstilling 4: Er økonomi, organisering og oppgaver som utføres av DalPro AS, i samsvar med selskapets 

formål? 

DalPro er en arbeidsmarkedsbedrift. Økonomi, organisering og oppgaver er i samsvar med dette formålet. 
Selskapets nøkkeltall fra drifts- og balanseregnskapet viser en positiv utvikling og en økonomi i balanse de siste 
to år, i overskudd. Selskapets organisering er innenfor krav til kommunalt eierskap og til at overskudd styrker 
eks. selskapets egenkapital. Selskapet er godkjent som arbeidsmarkedsbedrift av NAV. NAV søker inn deltakere 
til tiltaksplassene i DalPro og er en viktig samarbeidsaktør. Antall benyttede tiltaksplasser varierer. Dette er 
utfordrende for selskapet. Revisjonen mener at eierkommunene kan benytte seg noe mer av selskapets tjenester, 
enn det de gjør i dag. Dette for å sikre mer forutsigbare driftsrammer. 
Revisjonens anbefaling 
 
Vi anbefaler Frøya kommune å vedta eierrutiner for oppfølging av selskaper med eierinteresser i. 
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon: 
 
Kontrollutvalget i Frøya kommune er tilfreds med at DalPro er organisert i samsvar med formålet. 
Kontrollutvalget vil understreke at grunnlaget for kommunens eierskap bør funderes strategisk og at en 
eierskapsstrategi og en eierskapsmelding er nødvendige verktøy for å bidra til god politisk styring av selskapet. 
Kontrollutvalget ser derfor fram til at rådmannen legger fram forslag til eierskapsstrategi for kommunestyret før 
sommeren, og til eierskapsmeldingen for DalPro legges fram for kommunestyret i august. Begge deler har vært 
etterlyst av utvalget siden 2007. 
Kontrollutvalget forutsetter at arbeidet med eierskapsmelding og eierskapsstrategi gis prioritet. 
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ÅRSMELDING 2012  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
Årsmelding for 2012 tas til orientering.  
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Årsmelding for 2012 tas til orientering.  
 
Vedlegg: 
 
Årsmeldinger fra virksomheter i Frøya kommune. 
 
Årsmelding 2012 kortversjon er under utarbeidelse og vil bli lagt fram i møte. 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har for året 2012 utarbeidet et forslag til kortversjon for årsmelding 2012. Alle opplysninger i 
årsmeldingen er basert på virksomhetsledernes årsrapporter. Formålet med kortversjonen er å gi innbyggere og 
andre samarbeidspartnere en kort versjon av hva som har skjedd i Frøya kommune gjennom året i tekst og bilder.  
Ikke alle bilder er lagt inn i årsmeldingen, men vil være på plass til behandling i kommunestyret.  
 
Kortversjonen vil bli trykt opp og sendt ut til alle husstander i kommunen. Årsmeldingen blir også brukt i 
markedsføringsøyemed, samt at den blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Kortversjonen finansieres over 
budsjettet til informasjon vil koste kr. 55 230,- eks moms pluss distribusjon til kr. 5 000,-. 
 
Vurdering: 
 
Kortversjonen vil bli sendt ut, hvis forslag til vedtak blir tatt til følge til alle husstander umiddelbart etter vedtak 
i kommunestyret.  
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GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Årsberetning 2012. 
Årsregnskap 2012 med revisors beretning. 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2012. 
 
Saksopplysninger: 
 
Årsregnskapet for 2012 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 
årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å 
framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 
Det kommunale regnskap består av både investeringsregnskap og driftsregnskap. Regnskapet viser   kr. 
55.321.498,98 til investeringer i anleggsmidler og kr. 202.819.383,36 til fordeling drift. 
Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 1.744.000,- og driftsregnskapet med et 
mindreforbruk på kr. 15.080.775,43.  
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 10, og mindreforbruket her er kommentert i 
note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige 
ansvar kommer frem i årsberetningens punkt 2. 
Ellers kan nevnes at det ved regnskapsåret slutt forelå en regnskapsmessig forpliktelse grunnet brudd i de lokale 
forhandlinger med Fagforbundet. Dette utgjør ca. kr. 797.000,- inkl. sos. kostnader, og som må dekkes inn ved 
bruk av det regnskapsmessige mindreforbruk.  
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av regnskapssjef og 
administrasjonssjef. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme 
dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 8.05.2013. 
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for 
endelig godkjenning. 
Vurdering: 
Da regnskap og årsberetning for 2012 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, 
og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2012, legges dette fram til behandling. 
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DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP FRA 2012  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende 
budsjettmessige endringer: 
Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet 09300.9000.880 -   kr.    1.744.000,-                        
Avs. Til ubundet investeringsfond 05480.9000.880 +   ”      1.744.000,- 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -    ”    15.080.775,- 
Premieavvik – KLP 10905.1101.171 +   ”         860.192,- 
Premieavvik – SPK 10906.1101.171 -    ”      1.053.983,- 
Premieavvik – DNB 10907.1101.171 +   ”      7.675.989,-    
Avgift premieavvik – KLP 10995.1101.171 +   ”           43.870,-     
Avgift premieavvik – SPK 10996.1101.171 -    ”           53.753,- 
Avgift premieavvik – DNB 10997.1101.171 +   ”          391.475,- 
Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn 10100.----.--- +   ”          636.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – pensjon 10900.----.--- +   ”          122.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift 10990.---.--- +   ”            39.000,- 
Avs. Bufferfond/Risiko 15400.9000.880 +   ”       6.419.985,- 
   
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres følgende budsjettmessige 
endringer: 
Disp. av mindreforbruk inv.regnskapet 09300.9000.880 -   kr.    1.744.000,-                        
Avs. Til ubundet investeringsfond 05480.9000.880 +   ”      1.744.000,- 
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 -    ”    15.080.775,- 
Premieavvik – KLP 10905.1101.171 +   ”         860.192,- 
Premieavvik – SPK 10906.1101.171 -    ”      1.053.983,- 
Premieavvik – DNB 10907.1101.171 +   ”      7.675.989,-    
Avgift premieavvik – KLP 10995.1101.171 +   ”           43.870,-     
Avgift premieavvik – SPK 10996.1101.171 -    ”           53.753,- 
Avgift premieavvik – DNB 10997.1101.171 +   ”          391.475,- 
Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn 10100.----.--- +   ”          636.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – pensjon 10900.----.--- +   ”          122.000,- 
Brukt til lønnsoppgjør – arb.giveravgift 10990.---.--- +   ”            39.000,- 
Avs. Bufferfond/Risiko 15400.9000.880 +   ”       6.419.985,- 
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Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
 
Regnskapet for 2012 viser et investeringsregnskap med mindreforbruk på kr. 1.744.000,-. Dette kommer av 
netto tilbakeføring av tippemidler jfr. note 16. Driftsregnskapet viser mindreforbruk på   kr. 15.080.775,43. I 
dette ligger årets premieavvik og utgjør kr. 7.863.790,-.  Uten premieavvik ville vi hatt et mindreforbruk på kr. 
7.216.985,43. 
I tillegg til inndekning av premieavvik må vi også ta høyde for å dekke inn virkningen av lønnsforhandlingene 
med Fagforbundet. Dette utgjør kr. 797.000,- inklusive sosiale kostnader. 
Avsetting til og bruk av disposisjonsfond er gjennomført jfr. budsjett 2012. 
Bufferfondet er pr.31.12.2012 på kr. 20.835.971,06.  
Jfr. reglement for finansforvaltning burde bufferfondet kanskje vært splittet i et disposisjonsfond for 
inflasjonsjustert grunnkapital og et disposisjonsfond for risiko. Grunnkapital ved oppstart 11.07.2005 var kr. 
91.417.455,-. Denne kapital justert med beregnet inflasjon pr. 31.12.2012 -, blir dermed kr. 105.341.247,-. 
Inflasjonen utgjør kr. 13.923.792,- , og bør føres på et eget disposisjonsfond.                                                                                                                                     
Når det gjelder buffer for risiko sier samme reglement at vi skal avsette 13 % til dette. 13 % av kapitalen pr. 
31.12.2012 gir følgende beregning: kr.133.235.849,- * 0,13 = kr. 17.320.660,-. Disse to elementene i 
finansreglementet tilsier en avsetting på til sammen kr. 31.244.452,-.  Sistnevnte beløp sammenlignet med 
bufferfondet pr. 31.12.2012 tilsier en avsetting på kr.10.408.480,-. Gjenstående ubrukt, av årets mindreforbruk - 
kr. 6.419.985,-, går derfor i sin helhet til buffer for risiko.  
 
Vurdering: 
 
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av overskudd fra 
investeringsregnskapet på kr. 1.744.000,- til ubundet investeringsfond. Videre brukes overskudd fra 
driftsregnskapet på kr.15.080.775,- til inndekning av premieavvik fra 2012 med kr. 7.863.790,-, setter av 
kr.797.000,- av lønnsoppgjør etterberegnet først i 2013 og styrker bufferfond for risiko med kr. 6.419.985,-. 
 
 
 
 
 
 



Saknr: 55/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
30.05.2013 

Arkivsaksnr: 
13/567 

Sak nr: 
55/13 

Saksbehandler: 
Sten Kristian Røvik 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
84/13 Formannskapet 21.05.2013 
55/13 Kommunestyret 30.05.2013 
 
 
KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013  
 
 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
Innstilling: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 
 
Saksopplysninger:   
 
Utarbeidet kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 viser et netto regnskapsmessig merforbruk på NOK 4,6 mill mot et 
budsjettert mindreforbruk på NOK 4,2 mill. Skatteinngang for mars på NOK 19,2 mill og etterslep i fakturering 
vedrørende interkomunalt samarbeid barnevern på NOK 1,9 mill. gir en ikke bokført merinntekt på NOK 21,1 
mill. Det vises for øvrig til vedlagte rapport.  
 
Vurdering: 
 
Etter gjennomgang viser resultatet at kostnadene pr. 31.03.2013 er under kontroll innenfor de ulike 
rammeområder. Lønnskostnader ligger pr. 31.03.2013 under budsjett og vedrørende kostnader for øvrig er det så 
langt periodiseringsvirkning som gjør enkelte utslag. Periodiseringsvirkninger vil elimineres når budsjettet 
kompleteres i det nye økonomisystem. Dette forventes gjennomført i løpet av 2. kvartal 2013.  
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NY BEHANDLING - DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE DEMENTE  
 
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Virksomheten Familie- og Helse øker dagtilbudet til hjemmeboende demente med 2 dager pr uke fra 

19.08.13. 
2. Virksomheten Familie- og Helse får tilført kr 33.750,- for å dekke netto utgifter for inneværende år. 

Utgiftene dekkes av disposisjonsfond. 
3. Fra 2014 og i budsjettperioden økes kostnadsrammen med kr 152.800 
4. Egenandel for tilbudet settes til kr. 70.- i 2014. 

 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 15.05.13: 
 
Rådmannen fremmet endret forslag til vedtak: 

 
1. Virksomheten Familie- og Helse øker dagtilbudet til hjemmeboende demente med 2 dager pr uke fra  
 19.08.13. 
2. Virksomheten Familie- og Helse får tilført kr 33.750,- for å dekke netto utgifter for inneværende år. 

Utgiftene dekkes av disposisjonsfond. 
3. Fra 2014 og i budsjettperioden økes kostnadsrammen med kr 152.800 
4. Egenandel for tilbudet settes til kr. 70.- i 2014.” 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
1. Virksomheten Familie- og Helse øker dagtilbudet til hjemmeboende demente med 2 dager pr uke fra 

19.08.13. 
2. Virksomheten Familie- og Helse får tilført kr 57.300 for å dekke netto utgifter for inneværende år. 
3. Fra 2014 og i budsjettperioden økes kostnadsrammen med kr 152.800 
4. Egenandel for tilbudet settes til kr. 70.-. 
 
Vedlegg: 
 
1. Prosjektbeskrivelse 
2. Evalueringsrapport etter 1 års drift 
3. Tilbakemelding fra pårørende 
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Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente i Frøya kommune finner vi blant 
annet i styringsdokumentene Nasjonal Omsorgsplan 2015 og Demensplan 2015 (delplan av Nasjonal 
omsorgsplan 2015). 
Vår nye Helse – og omsorgstjenestelov av 2012 (§3-2), skisserer hvilke helse- og omsorgstjenester kommunen 
skal tilby og hvor aktivitetstilbudet skal være en del av kommunens tilbud. 
Samtidig har Samhandlingsreformen (St.meld. 47) og St.meld 25 ”Mestring, muligheter og mening” et sterkt 
fokus på aktivitetstilbud før institusjon, i tilknytning til forebyggende og helsefremmende aktiviteter. 
 
Frøya kommunes forslag til Helhetlig Omsorgsplan 2012 – 2017 skisserer også under satsningsområdet: ”Gode 
Rehabiliterings– og habiliteringstilbud”, styrking av tilbud om aktivisering og dagplasser/avlasting. Fokus på 
brukermedvirkning og brukerens egne ressurser og hjelp til aktiv deltakelse er av stor betydning for å fremme 
god livskvalitet for den enkelte. 
Antall personer med demens på landsbasis vil dobles fram mot 2040. Om lag 50 pst. av alle med demens bor i 
dag utenfor institusjon. Demenssykdom vil bli en av de største omsorgsutfordringer for kommunene framover. 
Det tilrås derfor at landets kommuner skal gi et slikt tilbud til hjemmeboende personer med demens. Regjeringen 
ønsker å lovfeste plikten til å tilby dagaktivitetstilbud når tilbudet på landsbasis er bygget ut. 
 
De fleste brukere med demens vil stille store krav til kommunene i forhold til organisering, dimensjonering og 
tilrettelegging av tjenestetilbudet. 
Både nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at spesielt tilrettelagte dagtilbud 
er et godt tilbud for personer med demens, men også en kostnadseffektiv måte å tilrettelegge tjenester på. 
Dagtilbudet skal samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og bidra til at familie og ektefelle 
kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon. 
Helhetlig omsorgsplan 2012-2017 legger også vekt på tiltak som har til hensikt å muliggjøre at mennesker kan 
bo i eget hjem så lenge som mulig. 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente kan bidra til mindre etterspørsel på heldøgn tjenester. 
  
I april 2012 iverksatte helse- og omsorgstjenesten i Frøya kommune et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende 
demente ved Kysthaven. 
Tilbudet gis i dag til 6 personer, en dag pr uke, med åpningstid fra kl 10.00 – 14.00 Henvisning til et slikt tilbud 
skjer via kartlegging og vurdering fra fastlege ved Frøya legekontor. 
Aktivitetstilbudet har i dag ansatt to fagpersoner i til sammen 40 % stilling. 
 
Så langt i år er det ”venteliste” for å motta et slikt tilbud, dvs. at fastlege ser at dette tilbudet kan gis til flere 
brukere enn de 6 som får tilbud i dag. I tillegg er det gitt uttrykk for at de som mottar tilbudet i dag, har et behov 
for flere dager pr uke. 
Vi har en tett dialog med Frøya Legekontor, og det oppleves at tilbudet stadig blir mer kjent og at folk er 
positive. 
 
Det har siden oppstart vært et tett samarbeid med pårørende, som har gitt svært positive tilbakemeldinger både i 
forhold til avlastning, og opplevelsen av økt livskvalitet for den enkelte. 
 
Brukerne gleder seg til denne dagen og pårørende ser at sine nærmeste blant annet mestrer flere ting på 
hjemmebane. Dette er svært viktige signaler, som viser at tilbudet har flere funksjoner. Det opprettholder 
funksjonsnivået lenger, øker trivsel i hverdagen samt trygger pårørende og familie. 
 
Lovgrunnlag for aktivitetstilbud. 
For pasienter / brukere som har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester etter pasient- og 
brukerrettighetsloven, kan dagaktivitetstilbud innvilges på flere grunnlag avhengig av behov. 
Om brukeren har rett til å motta en tjeneste, er det som følge av en individuell vurdering av brukerens 
funksjonsnivå og pårørendes behov for avlasting. 
Det er ikke slik at det automatisk med en diagnose følger rettighet til tjenester. 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente kan blant annet gis etter hjelp til egenomsorg, sosial støtte og 

aktivisering (§3-2 nr.6b)eller også som et avlastingstiltak for pårørende etter § 3-2 nr.6d. 
Øremerket tilskuddsordning fra 2012. 
Regjeringen har etablert et øremerket stimuleringsstilskudd til etablering av dagaktivitetsplasser i kommunene 
fra 2012, hvor målet er å innføre en lovfestet plikt for kommuner til å tilby dagtilbud til personer med demens 
når tilbudet er bygget videre ut.  
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Videre skal det settes av samme beløp pr. år i de neste 3 årene (til og med 2015). 
Etter endt oppbyggingsperiode skal tilskuddet innlemmes i inntektssystemet til kommunene som frie inntekter. 
 
Tilskuddet gis som et flatt beløp pr. plass. Satsen pr. plass basert på 5 dagers uke, var i 2012 satt til kr 65.000,- 
Dersom det søkes om tilskudd til utvidelse av åpningstider i et eksisterende tilbud, vil tilskuddet bli beregnet 
andelsvis, med utgangspunkt i kr. 13.000.- pr ekstra dag. 
 
Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til oppbygging og drift av tilbudet, med unntak av personalkostnader/ 
stillinger. 
 
Personalkostnader er forutsatt finansiert over rammetilskuddet, som en del av 
Omsorgsplan 2015 sin målsetning (12 000 nye årsverk på landsbasis frem til 2015). 
Frøya kommune fikk for inneværende år innvilget kr 75.000 i stimuleringstilskudd. 
 
Driftskostnader 2013.  
Drift av dette tilbudet dekkes i dag innenfor virksomheten Familie og Helse. Dersom tilbudet øker med 
ytterligere 1 dag, må virksomheten få tilført friske midler. 
 
Stimuleringstilskuddet som i dag gis til kommunene, skal ikke gå til lønnsutgifter og må dekkes innenfor 
kommunens ordinære budsjettrammer. 
 
BUDSJETT - DAGSENTER FOR DEMENTE 2013, UTVIDELSE TIL 2 DAGER/UKE 
Kontonummer Kontotekst Utgifter Inntekter 
3104.234.10100 Lønn fast ansatte 321 485  
3104.234.10902 Forsikring - KOLLEKTIV 3 151  
3104.234.10200 Vikarlønn u/refusjon 12 000  
3104.234.10909 Pensjonsinnskudd VITAL 69 266  
3104.234.10990 Arbeidsgiveravgift 16 396  
3104.234.11055 Formingsmateriell 3 000  
3104.234.11150 Matvarer 25 000  
3104.234.11202 Annen forbruksmat. 10 000  
3104.234.11501 Kursutgifter 8 000  
3104.234.11600 Skyss/kost tjenestereiser 2 000  
3104.234.11601 Skyss/kost - kurs 4 000  
3104.234.11700 Transport 47 300  
   Sum utgifter: 521 598  
                       
3104.234.16008 Egenandeler                       -60 000 
3104.234.17000 Refusjoner                    -156 000 

  Sum inntekter:   

    
  Totale utgifter i 2012: 305 598                 -216 000 
 
Egenandel - lovhjemlet: 
For tjenester som innvilges etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kan det kun tas egenandel for 
tjenestene når dette følger av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. For dagopphold 
på institusjon er den maksimale egenandelen fastsatt til kr. 70.- pr. dagopphold. Dette skal dekke utgifter til 
transport, oppholdsutgifter, måltider osv. 
 
Egeandel – ikke lovhjemlet: 
Hvis dagaktivitetstilbudet gis som et ikke lovpålagt kommunalt tilbud følger den ingen forskrift om maksimal 
egenandel. Kommunen avgjør selv om det skal kreves egenandel, og evt. hvor mye. Kommunen bør likevel 
legge opp til likebehandling av brukere med hensyn til egenbetaling. 
Frøya kommune har siden oppstart av tilbudet i april i år tatt kr. 70.- i egenandel hos brukerne. Denne 
egenandelen vil være retningsgivende når tiltaket blir lovpålagt. 
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Vurdering: 
 
Frøya kommune kan selv velge hvordan dette tilbudet skal organiseres og lokaliseres. 
Helse- og omsorgstjenestene så det som naturlig å etablere et slikt tilbud i de samme lokaliteter som 
dagsentertilbudet for eldre. 
Siden oppstart av tilbudet, har det vært utelukkende positive tilbakemeldinger fra brukere og pårørende. Dagens 
lokaliteter er gode og praktiske. 
 
Helse- og omsorgstjenesten ser et behov for å utvide aktivitetstilbudet med ytterligere en dag pr uke. 
Tilbudet bør økes allerede fra høsten av, da behovet for denne tjenesten øker. 
Vi ser også at det går mye tid med til å planlegge og å evaluere aktiviteter, gjennomføre kartlegging hjemme hos 
nye brukere og saksbehandle vedtak. Dette gjør at det er en hektisk hverdag for de to som jobber i 20 % stilling 
hver.  
Framover er det også planlagt oppstart av samtalegrupper og på sikt pårørendeskoler. Sistnevnte er ganske 
omfattende og tidkrevende, derfor bør kapasiteten og ressurstilgangen vurderes underveis. Helsedirektoratet gir 
støtte til å komme i gang med dette, og vi ser absolutt et behov for å kunne tilby dette til nær familie og 
pårørende. Dette kan skape et samhold og øke forståelse og kunnskap om demens.  
 

Som tidligere nevnt vektlegger Helhetlig omsorgsplan 2012-2017, tiltak som har til hensikt å muliggjøre at 
mennesker kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente kan bidra til mindre etterspørsel på heldøgn tjenester, og dermed 
virke avlastende både for pårørende og institusjonsplasser. 
 
Når det gjelder egenandel for denne type tjeneste framover, anbefales kr.70.- . 
Fra 2013 fram til 2015 står kommunen fritt til å justere egenandelsbeløpet. 
Som tidligere nevnt bør kommunen likevel legge opp til likebehandling av brukere med hensyn til egenbetaling. 
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SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING- STIFTELSEN HALTEN NDM  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 
 
2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om 

omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 
 
3. Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydelig avgrenset 

område utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. 
etg. og på ”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

 
4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 
 
5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09:  
Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 
Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 
Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 
Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 
I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke som er 
innvilget. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: 
Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 
All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 
6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.  
7. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 
 
Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått. 
 
Enstemmig: 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 23.05.13: 
 
Flg. omforente forslag til endring ble fremmet: 

 
Denne setning fjernes: 

”Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget.” 
 
Tillegg: 

I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke ”som er 
innvilget.” 
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Innstilling: 
 
1. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven), 

§ 3. 
 
2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin etter Lov om 

omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 
 
3. Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydelig avgrenset område 

utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i lokalet ”Krykkja” i 1. etg. og på 
”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

 
4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 
 
5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 
Hverdager:   kl. 09.00 – 01.00 
Fredag/lørdag:  kl. 09.00 – 02.00 
Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 
Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget. 
 
I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 
der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 
kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 
All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 
6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.  
7. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 
 
Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad m/div. vedlegg 
 
Saksopplysninger:   
 
Stiftelsen Halten NDM søker om serverings- og skjenkebevilling inne i sine lokaler ”Skanklåna” og terasse 
utenfor låna, serveringslokalet kalt ”Krykkja” og lokalet ”Tørrfiskrommet” i brygga beliggende like ved 
”Skanklåna”, jfr. tegning.  
Det søkes om skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 
 
Laila Støen, søkes godkjent som styrer. Dokumentasjon på bestått etablererprøve for serveringsbevilling er 
mottatt, men kunnskapsprøven for alkoholloven er ennå ikke bestått. Det søkes om fritak fra kravet om 
stedfortreder, se vedlegg dat. 21.04.13.  
 
Serveringsloven bestemmelser er følgende:  
§3 skal ”den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av kommunen. 

Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr. §7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av 

politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning 

serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringsted som er nevnt i bevillingen.”  

 

§4 daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringssteder. 

Daglig leder må være myndig.” 

 

§5 Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven gjelder de som var 

etablert før loven tredde i kraft 
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§6 Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov 

om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må 

heller ikke ha begått lovbrudd i henhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av 

serveringssted.” 

 
En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

Alkoholloven bestemmelser er følgende: 

§ 1-4a. Bevillingsplikt  

 ”Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov.”  

§ 1-4b. Bevillingshaver  

”Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.”  

§ 1-6. Bevillingsperioden.  

”Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør 

senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av 

alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt 

anledning.”  

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking  

”Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. Bevilling 

for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av 

den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere 

kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner.  

       Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan 

også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som har militær øvingsplass, skal 

uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling.  

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til 

om kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å legge frem finansieringsplan, 

driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten”.  

§ 1-7b. Krav til vandel  

”Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i 

forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 

formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.”  

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder  

”For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. 

Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller 

skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for 

statlig bevilling etter kapittel 6.  

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 

eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for 

å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver 

må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.  

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i 

medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning 

etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5.  

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i 

annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.”  

 

Attest fra politiet og NAV er levert uten anmerkninger. Det samme gjelder skatteattester for stiftelsen og styrer. 
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Vurdering: 
 
I søknaden om fritak fra kravet om stedfortreder er det nærmere beskrevet hvordan skjenkingen er tenkt 
gjennomført og omfanget av skjenkingen. Alkohollovens §1-7c gir mulighet til å fravike kravet om stedfortreder 
”når det vil virke urimelig b.a. av hensyn til salgs- og skjenkestedets størrelse”. Ut fra opplysningene i søknaden 
fremmer administrasjonen forslag om at søknaden om fritak innvilges.  
 
På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya kommune å kunne tilrå at 
serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges, under følgende forutsetninger: 
 
Laila Støen må levere bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven før skjenkebevillingen kan tas i bruk.  
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SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING - OPPLEV FRØYA AS  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 
 
2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 
 
3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt på soldekk. 
 
4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 
 
5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 

26.11.09:  
Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling. 
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 
Hverdager:    kl. 09.00 – 01.00 
Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 
Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 
 
Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 
Hverdager:    kl. 13.00 – 01.00 
Fredag/lørdag:   kl. 13.00 – 01.00 
Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 13.00 – 01.00 
 
I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de 
tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. 
nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 
All skjenking må avsluttes en ½ time før skjenkestedet stenger. 

 
6. Stig Bremnes, Hamarvik, godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 
 
7. Valborg Bekken, Hamarvik, godkjennes som stedfortreder. 
 
8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to. 
 
Enstemmig. 
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Hovedutvalgets behandling i møte 23.05.13: 
 
Flg. omforente forslag til tillegg i pkt. 5 ble fremmet: 

 
Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60: 
Hverdager:   kl. 13.00 – 01.00 
Fredag/lørdag:  kl. 13.00 – 01.00 
Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 13.00 – 01.00 

 
Innstilling: 
 
1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 
 
2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus, vin og 

brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 
 
3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt på soldekk. 
 
4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 
 
5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 145/09 den 26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 
Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 
Hverdager:   kl. 09.00 – 01.00 
Fredag/lørdag:  kl. 09.00 – 02.00 
Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 
 
I jule-, påske- og pinseuka gis skjenkebevilling til kl. 02.00 for alle typer alkoholholdig drikke. I de tilfeller 
der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, 
kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. og 17. mai. 

 
All skjenking må avsluttes en ½ time før skjenkestedet stenger. 

 
6. Stig Bremnes, Hamarvik, godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått etablerprøve for 

serveringsvirksomhet. 
 
7. Valborg Bekken, Hamarvik, godkjennes som stedfortreder. 
 
8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad med aktuelle vedlegg 
 
Saksopplysninger:   
 
Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes søker om skjenkebevilling inne i charterbåten «Frøycruise» på øvre og 
nedre salong (60 m2) og på soldekket. 
 
Stig Bremnes, Hamarvik, søkes godkjent som styrer. Etablerprøve for serveringsvirksomhet og kunnskapsprøven 
for alkoholloven er bestått. 
 
Serveringsloven bestemmelser er følgende:  
§3. skal ”den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av kommunen. 

Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr. §7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av 

politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning 

serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringsted som er nevnt i bevillingen.”  
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§4. daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringssteder. 

Daglig leder må være myndig.” 

 

§5. Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven gjelder de som var 

etablert før loven tredde i kraft 

 

§6. Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov 

om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må 

heller ikke ha begått lovbrudd i henhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av 

serveringssted.” 

 
En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 
 
Alkoholloven bestemmelser er følgende: 

§ 1-4a. Bevillingsplikt  

 ”Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av bevilling etter denne lov.”  

§ 1-4b. Bevillingshaver  

”Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.”  

§ 1-6. Bevillingsperioden.  

”Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør 

senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av 

alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt 

kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt 

anledning.”  

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking  

”Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. Bevilling 

for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av 

den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere 

kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner.  

       Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan 

også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som har militær øvingsplass, skal 

uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling.  

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til 

om kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å legge frem finansieringsplan, 

driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten”.  

§ 1-7b. Krav til vandel  

”Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i 

forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 

formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.”  

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder  

”For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. 

Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller 

skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for 

statlig bevilling etter kapittel 6.  
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Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av 

eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for 

å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver 

må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.  

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i 

medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning 

etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter § 4-5.  

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i 

annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.”  

 

Attest fra politiet og NAV er levert uten anmerkninger. Det samme gjelder skatteattester for eierselskapet og 
styrer og stedfortreder. 
 
Vurdering: 
 
På bakgrunn av dette og øvrige dokumentasjoner, finner Frøya kommune å kunne tilrå at serverings- og 
skjenkebevilling innvilges. 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Søknad fra Hedley Iversen datert 22.04.13 om permisjon fra dd og ut året innvilges. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 08.05.13: 
 
Flg. omforente forslag til innstilling ble fremmet: 

 
”Søknad fra Hedley Iversen datert 22.04.13 om permisjon fra dd og ut året innvilges.” 
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Hedley Iversen datert 22.04.13. 
Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d. 
Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011. 
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d. 
Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d. 
Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Hedley Iversen søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut året 2013 med bakgrunn i 
jobbsituasjonen:   

• Fast medlem i kommunestyret. 
• Fast medlem i Overskattetakstnemnda. 
• 3. varamedlem i formannskapet. 
• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 
• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget permisjon vil: 
 

• Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut året 2013. 
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Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon: 
 

• Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut året 2013 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut året 2013. 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut året 2013. 
• Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er personlig vara for Hedley 

Iversen. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 

uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 

nummerorden de er valgt.” 

 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Dersom Hedley Iversen gis permisjon ut året 2013 gjøres flg. valg: 
 
Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges:____________________________ 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges:__________________ 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges:_______________________ 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges:______________________________________ 

Nytt personlig varamedlem i Overskattetakstnemnda velges:__________________________ 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Ordfører Berit Flåmo: 

Det taes forbehold om det er mulig å svare på alle spørsmålene. 
 
Arvid Hammernes vil stille ordføreren følgende spørsmål i kommunestyremøte 30.05.13 i 
forbindelse med inngått intensjonsavtale mellom Frøya kommune ved ”Stiftelse SUS”, 
Salmar ASA og Salmar Farming AS vedrørende visningssenter: 
 
1.  Hvorfor ble ikke inngått intensjonsavtale lagt fram for politisk behandling? 

2.  Hva var det som gjorde at rådmannen kunne underskrive intensjonsavtale på kommunens vegne? 

3.  Kjente ikke ordføreren innholdet i intensjonsavtalen før den var underskrevet av 

rådmannen? En bakgrunn for spørsmålet er det som står i Hitra Frøya 07.05.13 om dette. 
4.  Medfører det riktighet slik det står i Hitra Frøya 07.05.13 at Frøya kommune trakk seg utav samarbeid med 

Måsøval fiskeoppdrett om visningskonsesjon for oppdrett? Hvis svaret er ja, var begrunnelsen at man ikke 
kunne forplikte seg til en enkelt næringsaktør? 

5.  Hva ligger i intensjonsavtalens eksklusivitet om at Salmar Farming AS skal ha en eksklusiv rett til å inngå 
et samarbeid med Senteret (Frøya Kultur- og Kompetansesenter) for å presentere kunnskapsformidling om 
og visning av oppdrettsproduksjon/oppdrettsdrift i praksis?  

6.  Er ikke intensjonsavtalen en sak av prinsipiell karakter?  
  
Spørsmål til Ordfører/rådmann frastyret i FRP v/ Aleksander Søreng: 
   

Årlig rapport om tilstanden i opplæringen 
  
I  opplæringsloven § 13-10 andre ledd står det at kommunestyret skal drøfte den årlige tilstansrapporten knyttet 
til den kommunale opplæringen.  

Rapport om tilstand i opplæringen 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 
læringsmiljø.  

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. Kommunestyret. 

1.  Vi kan ikke se at kommunestyret på Frøya fått seg forelagt og behandlet tilstandsrapporten for 
2011 og 2012: 

 Mine spørsmål er som følger.  

• Medfører det riktighet at vi ikke har fått oss forelagt og behandlet tilstandsrapporten verken for 2011 eller 
2012? 

• Kunne det vært en ide at den årlige rapporten eventuelt ble lagt fram i forbindelse med at kommunestyret 
har sin årlige debatt knyttet til oppvekstsektoren? 

• I så fall- hva er grunnen(e) til at disse viktige og nødvendige rapportene ikke har kommet til politisk 
behandling? 
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• I så fall- når kan vi forvente oss at disse rapportene nå blir ferdigstilt og kommer til oss for politisk 
behandling? 

• Rapportene er ment å gi skoleeier  et verktøy og en økt kunnskap for bedre styring av oppvekstsektoren sin. 
Hvordan ser ordføreren på det eventuelle faktum at kommunestyret ikke har fått seg forelagt rapporter som 
kunne bidratt til at kommunestyret kunne fulgt opp og styrt sin oppvekstsektor på en bedre, mer helhetlig 
og systematisk måte? 

2.  Status når det gjelder arbeidet med Kunnskapsløft Frøya og oppfølginga vår når det gjelder 
satsingen på SKUP? 

Mine spørsmål er som følger:  

• Hva gjøres når og hvordan i forhold til arbeidet vårt med og satsingen vår på SKUP (jfr. blant 
annet orienteringen fra rådmannen  i HFD 18/3-13 knyttet til en mer systematisk satsing på 
Samarbeidsutvalgene og en plan for dette)? 

• Hvordan går det med satsingen vår på, videre oppfølging og implementering av Kunnskapsløft Frøya? 
 Barnehager 
• Hvordan går det med arbeidet når det gjelder å tette avvikene etter tilsynet fra Fylkesmannen med "Frøya 

kommune som barnehagemyndighet"? 

3.   I følge kommunens hjemmeside, har det så langt i 2013 vært gjennomført kun to møter i HFD og 
totalt behandlet bare 13 saker. 

Mine spørsmål er som følger:  

• Er dette et uttrykk for at en del av de store utbyggingsprosjektene våre knyttet til tjenestetilbudet vårt, står 
litt "på stedet hvil" og at HFD ikke har så mye befatning med disse utbyggingsprosjektene akkurat nå? 

• I så fall ønsker jeg å høre litt nærmere om hvordan det går med utbyggingen av ny privat barnehage på 
Rabben, utbyggingen på Nabeita skole og utbyggingen av nye heldøgnsbemanna omsorgsboliger? Hva er 
gjeldende tidsplaner for ferdigstillelse av disse utbyggingsprosjektene? Hvor langt er man kommet i 
planleggingen av driftsform i de nye omsorgsboligene? 

 
Repr. Hallgeir Bremnes: 
Noen spørsmål som jeg synes vi må få informasjon om: 
 
Økonomi: 
 

• Regnskapsresultatene for 2012.   

• Tertsiallstallene for 1. Tertial 2013. Når er de ventet, og hvordan ser de ut?  

• Tertial tall for de 2 siste tertial/ kvartal 2012 

Økonomireglemanget for Frøya kommune. Jeg vil gjerne at det blir en sak på dette til KS møte. 
Der det gåes igjenom reglemanget, og om vi følger dette? 
Er det avvik fra reglemanget? PT. 
 

• - En oppdatert fremdriftsplan på pågående prosjekter (innvesteringer) samt status. 

 
Mener det er god tid på å legge frem disse tall til møte i og med at det er 10/5 ennå. 
 

• Ang visningskonsjesjon som har vært i media, får vi en sak på dette? 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.04.2013  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 25.04.13 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 25.04.13. 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
25.04.2013 

Møtetid: 
10.00 – 15.10 

Av utvalgets medlemmer møtte 
20 av 23  

Fra og med sak:  40/13 
Til og med sak:  47/13 

 
 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 
 
 
Arbeiderpartiet: 
Berit Flåmo 
Kristin Reppe Storø 
Vida Zubaite-Bekken 
Helge Borgen 
Gunn Heidi Hallaren 
Hedley Iversen 
Frode Reppe 
Eli Ann Karlsen 
Pål Terje Bekken 
Elin Antonsen Wahlvåg 

Fremskrittspartiet: 
Hallgeir Bremnes  
Olaf Reppe 
Jarl Arthur Dyrvik 
Vivian Dolen Sørdal 
Aleksander Søreng 
 

Høyre: 
Martin Nilsen 
Heidi Glørstad Nielsen 
 

Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes 

 
Venstre: 
Arvid Hammernes 
Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  
Lillian Holm 

 
Faste representanter med forfall: 
 
Arbeiderpartiet: 
Hedley Iversen 
Elin Antonsen Wahlvåg 
 
 

Fremskrittspartiet: 
Hallgeir Bremnes  
Olaf Reppe 
Jarl Arthur Dyrvik 
Aleksander Søreng 
 

Høyre: 
Heidi Glørstad Nielsen 

Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes 

 
Venstre: 
Lillian Holm  
Edvin Paulsen 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Arbeiderpartiet: 
Thor Pettersen 
Egil Berge 
 

Fremskrittspartiet: 
Stig Dyrvik 
Terje Grytvik 
 

Høyre: 
Ingen. 

Senterpartiet: 
Sten S. Arntzen 

 
Venstre: 
Ola Grønskag 
Harald Aursøy 

 
 
Merknader: 
 
1.  Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 
2.      Orientering om MOT v/Ulrik Ervik og Roger Fredheim. 
3.      Kl. 12.30 Word Cafe havbruk, ca. 2 timer i Frøya kulturhus. 
4.      Kommunestyremøte ble satt på nytt kl. 14.30 til sak 45/13 
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Underskrift: 
 
 
 

Berit Flåmo Ola Grønskag 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Frida Hanø Kvingedal 

sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 
 
Utvalg  : Kommunestyret 
Møtedato: 25.04.2013 
 
 
SAKSLISTE 
 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
  Innhold 
 
40/13 13/428   

 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.03.2013  
 

41/13 13/427   

 REFERATSAK  
 

42/13 13/365   

 FRØYA KOMMUNE  - LOKALSAMFUNN MED MOT-AVTALE  
 

43/13 12/1301   

 TRANSPORTPLAN FOR SØR-TRØNDELAG 2014-2023, DEL 2 PRIORITERINGER - 
HØRING  
 

44/13 12/1328   

 GJENBRUKSTORG - FRØYA -GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKTER  
 

45/13 13/351   

 AVTALE OM LEIE OG GJENKJØP AV SKOLELOKALER - NORDSKAG 
OPPVEKSTSENTER  
 

46/13 13/429   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

47/13 12/1672 Unntatt offentlig ofl §13  

 KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPREISNING  
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40/13  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.03.2013  
 
 
Vedtak: 
 

Protokoll fra møte 21.03.13 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 21.03.13 godkjennes som framlagt. 

 
  
41/13  

REFERATSAK  
 
 
Vedtak: 
 

Vedlagte referatsaker taes til orientering. 
 
Enstemmig. 
 

Forslag til vedtak: 
 
Vedlagte referatsaker taes til orientering. 

 
  
42/13  

FRØYA KOMMUNE - LOKALSAMFUNN MED MOT-AVTALE  
 
 
Vedtak: 
 
Med utgangspunkt i dagens avtale gis de tre informatørene og koordinator en tidsressurs på til sammen 
37%.  Dette inkluderer kursing av trenere. (jf tabell 3). 
Alle kostnader knyttet til MOT-arbeidet slik det går fram av tabell 3 føres over rådmannens budsjett. 
Totalkostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond og innarbeides i budsjett for langtidsperidoen. 
 

Rådmannen bes evaluere arbeidet med MOT i Frøya kommune og deretter legge fram resultatet av 
evalueringen for HFD og formannskapet. 
 
Enstemmig 
 

Kommunestyrets behandling i møte 25.04.13: 
 
Frp og V v/Ola Grønskag fremmet flg. forslag til tillegg: 

 

”Evaluering må se på om oppnådde resultater er i samsvar med målsettingene.” 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling: Enstemmig. 
Forslag til tillegg fra Frp og V: Falt med 11 mot 9 stemmer avgitt fra Frp, Sp, Sv og Venstre. 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Med utgangspunkt i dagens avtale gis de tre informatørene og koordinator en tidsressurs på til sammen 37%.  
Dette inkluderer kursing av trenere. (jf tabell 3). 
Alle kostnader knyttet til MOT-arbeidet slik det går fram av tabell 3 føres over rådmannens budsjett. 
Totalkostnaden dekkes ved bruk av disposisjonsfond og innarbeides i budsjett for langtidsperidoen. 

Rådmannen bes evaluere arbeidet med MOT i Frøya kommune og deretter legge fram resultatet av evalueringen 
for HFD og formannskapet. 
 
Enstemmig 

 
  
43/13  

TRANSPORTPLAN FOR SØR-TRØNDELAG 2014-2023, DEL 2 PRIORITERINGER - HØRING  
 
 
Vedtak: 
 
Det vises til Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023, Del 2 – Prioriteringer.  
Frøya kommunestyre viser også til tidligere innspill til Del 1 – Utfordringer og vil sterkt påpeke de behov 
kommunen har for å få opprustet vegnettet, slik at både trafikksikkerheten økes for de myke trafikanter, 
samt at fremkommeligheten for tungtrafikken blir bedre.  
 
Med den veksten man har i kommunens næringsliv og ikke minst innen havbruk, må dette bety økte 
rammer til investeringer langs fylkesvegnettet. Slik det fremgår av høringsutkastet er det ikke funnet rom 
for nye investeringer i kommunen ved videreføring av dagens økonomiske rammer. Dette er etter 
kommunestyret svært betenkelig og det må derfor legges et sterkt press på sentrale myndigheter for økte 
rammer til vegsektoren i planperioden. 
 

Utbedring av fv. 714 mellom Frøya og Orkanger må sikres kontinuerlig drift og standardheving på hele 
veistrekningen med bakgrunn i næringslivets og øyregionens vekst.  

Frøya kommune har i dag ingen direkte hurtigbåtforbindelse til Trondheim. Vi har i dag kun 
Kystekspressen og dette tilbudet må minst opprettholdes som i dag. I tillegg må det i forbindelse med den 
rivende utviklingen som skjer på Frøya og utbygging av kampflyplassen på Ørlandet igangsettes en 
direktebåtrute med Sistranda som endepunkt. Dette vil kunne åpne for dagpendling fra øyregionen til 
Ørlandet og motsatt. Det forutsettes at en slik direkte hurtigbåtforbindelse til Trondheim ikke går på 
bekostning av rutetibudet til øyrekka. 
 

Frøya kommune vedtar følgende prosjekter i prioritert rekkefølge i egen kommune som avspeiler 
gjennomføringsrekkefølge i handlingsplana: 

 
1. Fv. 716 gjennom Flatval er en veg som på ingen måte har en standard sett i forhold til den 

trafikkøkning vi har hatt i forbindelse med tungtrafikken til nytt lakseanlegg på Nordskag. Her 
må det tidlig i planperioden avsettes midler til omlegging av fylkesvegen bak Flatval, samt 
ferdigstillelse av g/s-veg fra Nabeita skole til Flatval. Her har kommunen allerede foretatt 
regulering og det er nå egengodkjent reguleringsplan for denne vegomleggingen inkl. g/s-veg. 

 
Frøya kommune har godkjent reguleringsplan for g/s-veg langs Fv. 714 Dyrvik – Hellesvik.     
Det vises til at dette prosjektet er oppstartet og må ferdigstilles. Dette prosjektet må prioriteres i 
planperioden i likhet med g/s-veg fra Nabeita skole til Flatval. I tillegg vil kommunen starte opp 
reguleringsplanlegging for g/s-veg Melkstaden(Sistranda) – Hamarvik langs Fv. 714. Alle disse 
strekningene har stor andel av tungtrafikk og er samtidig skoleveg og må derfor tas inn i 
handlingsplanen.  

2. Rutetilbudet til øyrekka må forbedres, ikke minst gjelder dette tidligere avganger fra øyrekka og 
innover og senere avganger i retur, enn det som er tilfelle i dag. Dette må innarbeides i de nye 
rutene i forbindelse med ny konsesjon fra 2014. 
Det må settes inn ei ferje med større kapasitet enn hva nåværende ferje har, og behovet for dette 
er særlig i helger og i sommerhalvåret.  En ny ferje må ha salong over dekk av hensyn til komfort 
og opplevelser av øyrekka under reisen.  Universell utforming kreves.   
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I høringsutkastet kan kommunestyre ikke se at ferjekaiene på Dyrøy, Sula og Mausund er tatt 
med i oversikten når det gjelder oppgraderingsbehov. Det må her nevnes at disse ferjekaiene 
mangler både toalett og venterom. Dette må være et fylkeskommunalt ansvar, så lenge det er et 
fylkeskommunalt ferjesamband. Det må her også tillegges at parkeringsplasser på Dyrøya må 
utbygges, da særlig med tanke på at dette er forutsatt skal være trafikknutepunktet for øyrekka. 
Reguleringsplan er utarbeidet av Frøya kommune, slik at plangrunnlaget foreligger. 

3. Titran bru er en flaskehals og et trafikkfarlig punkt på Fv 410, hvor det har vært dødsulykker. 
Her må vegen legges om og det må enten legges ned kulvert eller bygges ny bru. Dette er et 
forhold som ved flere anledninger er påpekt av kommunestyret. 

4. Fremkommeligheten på en del delstrekninger på våre fylkesveger som følge av dårlig vegdekke 
er svært vanskelig og utbedring av dekke og vertikalkurvaturen(store setninger) må tas inn i 
handlingsplanen. Dette gjelder spesielt Fv 413 Strømøybotn - Dyrøy ferjekai, Fv 410 Nordskag – 
Titran, da spesielt på strekningen Måsøval – kryss til Bua. Den siste strekningen har store 
setninger og er trafikkfarlig slik tilstanden er i dag. For Fv. 413, så gjelder dette hovedatkomsten 
til Dyrøya som etter den nye anbudsrunden skal være trafikknutepunktet til øyrekka. 

5. Fv. 436 på Mausund og Fv. 437 på Sula har bruksklasse Bk6-28 tonn. Dette medfører sterke 
begrensninger i tungtrafikk for disse vegene og som gjør at bl.a. den ordinære søppelbilen ikke 
kan foreta innsamling av avfall. En oppgradering her til BkT 8 som et minimum bør tas med i 
handlingsplanen. 

6. Kommunestyret er svært fornøyd med at man har brukt en del TS-midler for siktutbedring langs 
Fv. 714 Dyrvik – Nesset, samt Fv. 716 Hellesvik – Nordskag. Dette arbeidet må fortsette, da det 
på denne strekningen er områder med dårlig sikt og dermed trafikkfarlige punkter. 
Kommunestyret ser positivt på at man nå prioriterer oppgraderings- vedlikeholdsbehovet både 
for Frøya tunnelen og Hitratunnelen. 

7. I forbindelse med kollektivtrafikken må det satses på flere trafikksikre bussholdeplasser, da man 
i dag har flere av/påstigninger i kryss hvor det oppstår en del trafikkfarlige situasjoner. Her må 
det gis innspill til AtB hvor det innskjerpes at av/påstigning kun skal skje på utbygde 
bussholdeplasser. 

8. Frøya flyplass bør i perioden utbygges til en fullverdig kortbaneflyplass og kom e inn på det 
regionale rutenettet. 

 
Enstemmig 
 

Kommunestyrets behandling i møte 25.04.13: 
 
Flg. omforente forslag til endringer ble fremmet: 

 
Tilføyelse som siste setning til innstillingens 4. avsnitt: 
Det forutsettes at en slik direkte hurtigbåtforbindelse til Trondheim ikke går på bekostning av rutetibudet til 
øyrekka. 
 
Pkt. 5 legges inn i pkt. 2 med endring i henhold til forslag fra SV. 
 
Innstillingens pkt. 9 flyttes til pkt. 7. 
 
Innstillingens pkt. 8 blir siste pkt. 
 

Votering: 
Formannskapets innstilling:  Falt, enstemmig. 
Formannskapets innstilling med endring: Enstemmig. 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Det vises til Transportplan for Sør-Trøndelag 2014-2023, Del 2 – Prioriteringer.  
Frøya kommunestyre viser også til tidligere innspill til Del 1 – Utfordringer og vil sterkt påpeke de behov 
kommunen har for å få opprustet vegnettet, slik at både trafikksikkerheten økes for de myke trafikanter, samt at 
fremkommeligheten for tungtrafikken blir bedre.  
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Med den veksten man har i kommunens næringsliv og ikke minst innen havbruk, må dette bety økte rammer til 
investeringer langs fylkesvegnettet. Slik det fremgår av høringsutkastet er det ikke funnet rom for nye 
investeringer i kommunen ved videreføring av dagens økonomiske rammer. Dette er etter kommunestyret svært 
betenkelig og det må derfor legges et sterkt press på sentrale myndigheter for økte rammer til vegsektoren i 
planperioden. 
 

Utbedring av fv. 714 mellom Frøya og Orkanger må sikres kontinuerlig drift og standardheving på hele 
veistrekningen med bakgrunn i næringslivets og øyregionens vekst.  

Frøya kommune har i dag ingen direkte hurtigbåtforbindelse til Trondheim. Vi har i dag kun Kystekspressen og 
dette tilbudet må minst opprettholdes som i dag. I tillegg må det i forbindelse med den rivende utviklingen som 
skjer på Frøya og utbygging av kampflyplassen på Ørlandet igangsettes en direktebåtrute med Sistranda som 
endepunkt. Dette vil kunne åpne for dagpendling fra øyregionen til Ørlandet og motsatt.  
 

Frøya kommune vedtar følgende prosjekter i prioritert rekkefølge i egen kommune som avspeiler 
gjennomføringsrekkefølge i handlingsplana: 

 
1. Fv. 716 gjennom Flatval er en veg som på ingen måte har en standard sett i forhold til den trafikkøkning 

vi har hatt i forbindelse med tungtrafikken til nytt lakseanlegg på Nordskag. Her må det tidlig i 
planperioden avsettes midler til omlegging av fylkesvegen bak Flatval, samt ferdigstillelse av g/s-veg 
fra Nabeita skole til Flatval. Her har kommunen allerede foretatt regulering og det er nå egengodkjent 
reguleringsplan for denne vegomleggingen inkl. g/s-veg. 

 
Frøya kommune har godkjent reguleringsplan for g/s-veg langs Fv. 714 Dyrvik – Hellesvik.     Det vises 
til at dette prosjektet er oppstartet og må ferdigstilles. Dette prosjektet må prioriteres i planperioden i 
likhet med g/s-veg fra Nabeita skole til Flatval. I tillegg vil kommunen starte opp 
reguleringsplanlegging for g/s-veg Melkstaden(Sistranda) – Hamarvik langs Fv. 714. Alle disse 
strekningene har stor andel av tungtrafikk og er samtidig skoleveg og må derfor tas inn i 
handlingsplanen.  

2. Rutetilbudet til øyrekka må forbedres, ikke minst gjelder dette tidligere avganger fra øyrekka og 
innover og senere avganger i retur, enn det som er tilfelle i dag. Dette må innarbeides i de nye rutene i 
forbindelse med ny konsesjon fra 2014. 
Det må settes inn ei ferje med større kapasitet enn hva nåværende ferje har, og behovet for dette er 
særlig i helger og i sommerhalvåret.  En ny ferje må ha salong over dekk av hensyn til komfort og 
opplevelser av øyrekka under reisen.  Universell utforming kreves.  Flere parkeringsplasser og et 
venterom må ordnes på Dyrøya. 

3. Titran bru er en flaskehals og et trafikkfarlig punkt på Fv 410, hvor det har vært dødsulykker. Her må 
vegen legges om og det må enten legges ned kulvert eller bygges ny bru. Dette er et forhold som ved 
flere anledninger er påpekt av kommunestyret. 

4. Fremkommeligheten på en del delstrekninger på våre fylkesveger som følge av dårlig vegdekke er svært 
vanskelig og utbedring av dekke og vertikalkurvaturen(store setninger) må tas inn i handlingsplanen. 
Dette gjelder spesielt Fv 413 Strømøybotn - Dyrøy ferjekai, Fv 410 Nordskag – Titran, da spesielt på 
strekningen Måsøval – kryss til Bua. Den siste strekningen har store setninger og er trafikkfarlig slik 
tilstanden er i dag. For Fv. 413, så gjelder dette hovedatkomsten til Dyrøya som etter den nye 
anbudsrunden skal være trafikknutepunktet til øyrekka. 

5. I høringsutkastet kan kommunestyre ikke se at ferjekaiene på Dyrøy, Sula og Mausund er tatt med i 
oversikten når det gjelder oppgraderingsbehov. Det må her nevnes at disse ferjekaiene mangler både 
toalett og venterom. Dette må være et fylkeskommunalt ansvar, så lenge det er et fylkeskommunalt 
ferjesamband. Det må her også tillegges at parkeringsplasser på Dyrøya må utbygges, da særlig med 
tanke på at dette er forutsatt skal være trafikknutepunktet for øyrekka. Reguleringsplan er utarbeidet av 
Frøya kommune, slik at plangrunnlaget foreligger. 

6. Fv. 436 på Mausund og Fv. 437 på Sula har bruksklasse Bk6-28 tonn. Dette medfører sterke 
begrensninger i tungtrafikk for disse vegene og som gjør at bl.a. den ordinære søppelbilen ikke kan 
foreta innsamling av avfall. En oppgradering her til BkT 8 som et minimum bør tas med i 
handlingsplanen. 

7. Kommunestyret er svært fornøyd med at man har brukt en del TS-midler for siktutbedring langs Fv. 714 
Dyrvik – Nesset, samt Fv. 716 Hellesvik – Nordskag. Dette arbeidet må fortsette, da det på denne 
strekningen er områder med dårlig sikt og dermed trafikkfarlige punkter. Kommunestyret ser positivt på 
at man nå prioriterer oppgraderings- vedlikeholdsbehovet både for Frøya tunnelen og Hitratunnelen 
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8. Frøya flyplass bør i perioden utbygges til en fullverdig kortbaneflyplass og kom e inn på det regionale 
rutenettet. 

9. I forbindelse med kollektivtrafikken må det satses på flere trafikksikre bussholdeplasser, da man i dag 
har flere av/påstigninger i kryss hvor det oppstår en del trafikkfarlige situasjoner. Her må det gis 
innspill til AtB hvor det innskjerpes at av/påstigning kun skal skje på utbygde bussholdeplasser. 

 
Enstemmig 

  
44/13  

GJENBRUKSTORG - FRØYA -GODKJENNING AV KJØPEKONTRAKTER  
 
 
Vedtak: 
 
Det vises til forslag til kjøpekontrakter for kjøp av deler av Gnr. 8, bnr. 2 og Gnr. 8, bnr. 34, som 
omfatter et totalareal på ca. 11900 m2.  
Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte kjøpekontrakter som fremlagt under forutsetning av at 
Hamos Forvaltning IKS erverver totalt 12.000 m2 av Nabeita industriområde til nytt gjenbrukstorg i 
samsvar med skisse datert 15.01.2013. Salgssummen for råtomt fastsettes til en pris på kr. 38,- pr. m2 for 
5000 m2 og kr. 63,- pr. m2 for 7000 m2. I tillegg kommer refusjon for infrastruktur(veg, vann og kloakk) 
på kr. 90.000,-, samt tilknytningsavgifter til vann og kloakk. 
 
Kostnadene ved inngåelse av kjøpekontraktene dekkes ved salgsinntekter fra salg av areal til Hamos 
Forvaltning IKS og TrønderEnergi. 
 
Enstemmig. 
 

Kommunestyrets behandling i møte 25.04.13: 
 
Repr. Sten S. Arntzen ba om at hans habilitet blir vurdert da han er ansatt i Hamos Forvaltning IKS. 
Repr. Arntzen ble enstemmig erklært habil i sakens behandling. 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Det vises til forslag til kjøpekontrakter for kjøp av deler av Gnr. 8, bnr. 2 og Gnr. 8, bnr. 34, som omfatter et 
totalareal på ca. 11900 m2.  
Frøya kommunestyre godkjenner de fremlagte kjøpekontrakter som fremlagt under forutsetning av at Hamos 
Forvaltning IKS erverver totalt 12.000 m2 av Nabeita industriområde til nytt gjenbrukstorg i samsvar med skisse 
datert 15.01.2013. Salgssummen for råtomt fastsettes til en pris på kr. 38,- pr. m2 for 5000 m2 og kr. 63,- pr. m2 
for 7000 m2. I tillegg kommer refusjon for infrastruktur(veg, vann og kloakk) på kr. 90.000,-, samt 
tilknytningsavgifter til vann og kloakk. 
 
Kostnadene ved inngåelse av kjøpekontraktene dekkes ved salgsinntekter fra salg av areal til Hamos Forvaltning 
IKS og TrønderEnergi. 
 
Enstemmig. 

 
  
45/13  

AVTALE OM LEIE OG GJENKJØP AV SKOLELOKALER - NORDSKAG OPPVEKSTSENTER  
 
Vedtak: 
 
Vedtak 168/12 står ved lag med unntak av følgende endring: 
 
Frøya kommune går videre med prosjektet utbygging av Nordskaget oppvekstsenter, forutsatt at 
utlysning skjer, jfr. juridiske betraktninger fra Bjerkan Stav ANS. 
Dette betyr at andre utbyggere enn grendalagene får mulighet til å komme med anbud på utbygginga. 
Et moment som må veie tungt i det videre arbeidet er tidligst mulig realisering av prosjektet. 
 
Vedtatt med 19 mot 1 stemme. 
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Kommunestyrets behandling i møte 25.04.13: 
 
Sv v/Turid Berget fremmet flg. forslag til vedtak: 

 
”Frøya kommune takker nei til tilbudet fra grendalagene for Kverva, Nordskag og Valen på samarbeidsavtale om 
utbygging av Nordskag Oppvekstsenter. 
 
Planene om en flerbrukshall på Nordskaget utredes nærmere i forbindelse med kommunal planlegging, 
samfunnsdelen med delplaner.” 
 
Falt med 19 mot 1 stemme avgitt fra Sv. 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Vedtak 168/12 står ved lag med unntak av følgende endring: 
 
Frøya kommune går videre med prosjektet utbygging av Nordskaget oppvekstsenter, forutsatt at utlysning skjer, 
jfr. juridiske betraktninger fra Bjerkan Stav ANS. 
Dette betyr at andre utbyggere enn grendalagene får mulighet til å komme med anbud på utbygginga. 
Et moment som må veie tungt i det videre arbeidet er tidligst mulig realisering av prosjektet. 
 
Enstemmig 

 
  
46/13  

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Ordføreren ga flg. orientering: 

Formannskapet og ordføreren har nær kontakt med Visindi vedr. rådmannstillinga. Søknadsfristen går ut i 
morgen 26.04.13, og så langt er det kommet inn 5 – 6 potensielle kandidater.  Forslag på ny rådmann vil komme 
på møte i mai. 
 
Repr. Arvid Hammernes stilte flg. spørsmål: 

Når vil det legges fram en sak for politisk behandling som gir svar vedrørende Frøya kultur- og 
kompetansesenter på vedtak som kommunestyret gjorde 30.09.10 i sak 119/10, pkt. 3, samt 30.08.12 i sak 
120/12? 
 
Rådmannen svarte: 

Beklager at det som er etterspurt i lang tid ikke er besvart skikkelig enda, men det foreligger nå et forslag på 
driftsutgifter og inntekter som skal gjennomgås.  Så langt ser det ut til at det er rimelig god kontroll.   
Håper på å få legge fram en sak til neste kommunestyremøte. 
 
Repr. Vibeke Franck Sehm: 

Frøya kommune har underskrevet en avtale med SalMar vedr. visningssenter i forbindelse med Frøya kultur- og 
kompetansesenter. I avtalens pkt. 2 og 3 ekskluderer kommunen andre aktører. Merkelig at avtalen ikke er 
kommet til politisk behandling.  Forfordeler Frøya kommune SalMar på noe vis? 
 
Rådmannen svarte: 
Svaret er nei.  Det er kun underskrevet en intensjonsavtale om en konsesjon.  Ingen andre aktører har søkt. 
 
Repr. Vibeke Franck Sehm: 

Dette finner jeg merkelig.  I 2011 søkte Frøya videregående skole sammen med en aktør om en konsesjon, men 
denne ble ikke besvart.    

 
 
47/13 Unntatt offentlig Ofl §13 

KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPREISNING  
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/584    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
 
 
REFERATSAKER  

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Referatene taes til orientering. 

 
Vedlegg: 
 
1. Årsberetning – Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS for 2012 
2. Møteprotokoll – Representantskapet 29.04.13. 
3. Møteprotokoll – Kontrollutvalget i Frøya kommune 08.05.13. 
 
 
 
 
 











 

Møteprotokoll - Representantskapet 

Møtedato/tid: 29.04.2013 kl.  12:00  –  13:45  

Møtested: Quality Hotel Panorama 

Møtende 

medlemmer: 

Sivert Berg  S.Tr.lag fylkeskommune (leder) 
Are Hilstad  Meldal (nestleder) 
Sivert Arne Selvli Agdenes 
Johan G. Foss Frøya 
Egon Ringseth Hemne 
Ivar Skei   Klæbu 
Jorid Jagtøyen  Melhus 
Odd Vårvik  Midtre Gauldal 
Per Røsseth  Selbu 
Jon P Husby           Skaun 
John Geir Stølan Snillfjord 
 

Forfall: Per Arild Lyng         Malvik 
Tom Skare             Hitra 
Ann Inger Stølhaug Orkdal 
Inge Svelmo  Tydal 
 

Møtende 
varamedlemmer: 

Lindis H. Aune         Hitra     
Per Walseth           Malvik  
Tormod Slupphaug Orkdal 
 

Andre møtende: Arve Slørdahl, nestleder i styret, Sverre B. 
Midthjell, styremedlem og Arvid Hanssen, daglig 
leder. 

Saker til behandling: 001/13 - 006/13 

Arkivsak: 13/46 

 
Saksliste 
  

001/13 Ressursbruk KonSek 2010-2012 
002/13 Regnskap og årsberetning for 2012 
003/13 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2014 
004/13 Valg av nytt varamedlem til styret 
005/13 Valg av revisor 
006/13 Strategiplan for KonSek - revidering 
 
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste. 

Ivar Skei og John Geir Stølan ble valgt til å skrive under protokollen sammen 
med møteleder. 
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Sak 001/13 - Ressursbruk KonSek 2010-2012  

Saken behandlet i Møtedato  
Representantskapet 29.04.2013  
 
Innstilling til representantskapet 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

Sak 002/13 - Regnskap og årsberetning for 2012  

Saken behandlet i Møtedato  
Representantskapet 29.04.2013  
 
Innstilling til representantskapet 
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2012 for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å 
avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2012 på kr 242.678,03 på 
følgende måte: 
 
Kr   49.945,- på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser. 
Kr 192.733,03 på  konto annen egenkapital. 
 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2012 for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å 
avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2012 på kr 242.678,03 på 
følgende måte: 
 
Kr   49.945,- på konto fond dekning av pensjonsforpliktelser. 
Kr 192.733,03 på  konto annen egenkapital. 
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Sak 003/13 - Budsjettforutsetninger/-rammer for 2014  

Saken behandlet i Møtedato  
Representantskapet 29.04.2013  
 
Innstilling til representantskapet 

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 
4.455.000. Samlet honorar justeres opp med 3,5 % fra budsjett 2013. 

 
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2014 

innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.  
 

3. Representantskapet ber styret vurdere behovet for innbyrdes justeringer 
av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig 
rettferdig honorarfordeling og samtidig imøtekomme eventuelle ønsker om 
økte ressurser fra enkeltkommuner. 

 
 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 
4.455.000. Samlet honorar justeres opp med 3,5 % fra budsjett 2013. 

 
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2014 

innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.  
 

3. Representantskapet ber styret vurdere behovet for innbyrdes justeringer 
av honorarene mellom noen av eierkommunene for å sikre en mest mulig 
rettferdig honorarfordeling og samtidig imøtekomme eventuelle ønsker om 
økte ressurser fra enkeltkommuner. 

 

 

 

Sak 004/13 - Valg av nytt varamedlem til styret  

Saken behandlet i Møtedato  
Representantskapet 29.04.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Eldbjørg Broholm velges som nytt- og personlig varamedlem for Oddlaug 
B. Brekken. 

2. Kåre Holm velges som personlig varamedlem for Helge B. Bæverfjord. 

 

 

3



Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Eldbjørg Broholm velges som nytt- og personlig varamedlem for Oddlaug 

B. Brekken. 

2. Kåre Holm velges som personlig varamedlem for Helge B. Bæverfjord. 

 

Sak 005/13 - Valg av revisor  

Saken behandlet i Møtedato  
Representantskapet 29.04.2013  
 
Innstilling til representantskapet 
Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2013 velges: KomRev Trøndelag IKS. 

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Som revisor for KonSek Midt-Norge IKS for 2013 velges: KomRev Trøndelag IKS. 

 

Sak 006/13 - Strategiplan for KonSek - revidering  

Saken behandlet i Møtedato  
Representantskapet 29.04.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Represesentantskapet vedtar strategiplan 2013-2016 for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.

 

Protokoll 

Sivert Berg fremmet følgende forslag i tillegg til innstillingen: 

I forbindelse med det videre arbeidet med handlingsplanen oppfordres styret om 
å gå inn og drøfte noen av problemstillingene som kommer fram i 
omdømmeanalysen. 

Innstillingen med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Represesentantskapet vedtar strategiplan 2013-2016 for 

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS. 

2. I forbindelse med det videre arbeidet med handlingsplanen oppfordres 
styret om å gå inn og drøfte noen av problemstillingene som kommer fram 
i omdømmeanalysen. 

 

4
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Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 

Møtedato/tid: 08.05.2013 kl. 11:00 – 16:55  
Møtested: Rådhuset, møterom A, rådhuset 

Møtende 

medlemmer: 

Johan G. Foss, leder  
Jarl A. Dyrvik (Til 15.05, sak12-22-21-19-13-15) 
Lars Ø. Nordgård (Fra kl 11.35, sak 21-19-13-15-17-
14-18-16)  
Johan Eldar Wingan 
Kirsten Dragsnes (Til 15.05, sak 12-22-21-19-13-15) 
 

Forfall: Ingen 

Møtende 

varamedlemmer: 

Ingen 

Andre møtende: Per Gundersen, konstituert rådmann (Sak 12-13-15-
19-21-22) 
Roger Fredheim, kommunalsjef barn og unge (Sak 12-
19-21-22) 
Otto Falkenberg, rådgiver teknisk (Sak 20) 
Torbjørn Måsøval, regnskapssjef (Sak 15) 
Sissel Skoran, virksomhetsleder (Sak 21) 
Arthur Gipling, controller (Sak 17) 
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge IKS  
Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS (Sak12-13-
19-21-22) 
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS 
 

Saker til behandling: 012/13 - 022/13 

Arkivsak: 13/68 
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Saksliste  
  

012/13 Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
13.02.2013. 

013/13 Forvaltningsrevisjon - Helhetlig innsats overfor barn og unge - 
innretning på prosjektet. 

014/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 08.05.2013. 
015/13 Regnskap og årsberetning 2012 for Frøya kommune - 

kontrollutvalgets uttalelse. 
016/13 Rapport: Selskapskontroll DalPro AS 
017/13 Oppfølging av kommunestyrevedak i sak 3-11, 

Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser, behandlet 
27.01.11. 

018/13 Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Frøya 
kommune. 

019/13 Rådmannens tilbakemeldig til kontrollutvalget vedrørende  brev 
fra klubben i Utdanningsforbundet ved Sistranda skole 

020/13 Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
kommunestyrevedtak etter Forvaltningsrevisjon - 
saksbehandling teknisk etat. 

021/13 Orientering om oppfølging av opplæringsloven ved Sistranda 
skole. 

022/13 Eventuelt. 
 
Sakene ble behandlet I følgende rekkefølge:12-22-21-19-13-15-17-14-18-16- 
20. 
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Sak 012/13 - Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 
13.02.2013.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommun e 08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen godkjennes.

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

 

 

Sak 013/13 - Forvaltningsrevisjon - Helhetlig innsats overfor barn og 
unge - innretning på prosjektet.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 

 

Protokoll 

Rådmannen opplyste at Fylkesmannen nettopp har gjennomført et tilsyn om 
tidlig innsats, ved Sistranda skole. Videre har Frøya kommunestyret bevilget 6 
mill kr til tidlig innsats. 

Forvaltningsrevisor Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge IKS, presenterte ulike 
vinklinger som kan være aktuelle i prosjektet.  

Kontrollutvalget kom, etter en grundig drøfting, med innspill som utvalget ba 
revisor ta med i sine vurderinger ved utarbeidelse av prosjektplan.  
Kontrollutvalget er opptatt av hvordan samarbeidsteamene følger opp fra 
barnehage til videregående skole. Samarbeid i arbeidet for barn og unge som på 
ulike måter er i en utsatt situasjon blir viktig i prosjektet. 

Følgende omforentet forslag til nytt punkt 2 ble fremmet:  

Revisjonen legger frem en prosjektskisse til møtet i juni 2013. 

 

Innstillingen, samt omforent forslag til nytt punkt 2, ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering. 

2. Revisjonen legger frem en prosjektskisse til møtet i juni 2013. 

 

 

Sak 014/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 08.05.2013.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering.

 

Protokoll 

Følgende referatsaker ble presentert: 

1. Kommunestyrets behandling av sak 17/13, den 28.02.13, Oppfølging av 
kommunestyrevedtak etter behandling av forvaltningsrevisjonsrapport – 
Plan-, delings- og byggesaksbehandling. 

2. Kommunestyrets behandling av sak 16/13, den 28.02.13, 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 – Frøya kommune. 

3. Notat fra møte mellom ordfører, rådmann, KU-leder og KU-sekretær 
10.04.13.  

4. Muntlig orientering om rapport, datert 20.03.13 fra Fylkesmannen etter 
tilsyn med Frøya kommune som barnehagemyndighet. Rapporten vil bli 
fremlagt i egen sak i kontrollutvalget i juni. Kommunen har frist til 1.juni 
for å oversende plan over tiltak som skal settes i verk for å rette opp 
avvik.  

5. Nyhetsbrev nummer 1-2013 fra KOFA (Klagenemda for offentlige 
anskaffelser.  

6. KOFA 19.04.13: Ikke nok å kunngjøre i lokalpressen.  
7. Kontrollutvalgets leder deltar på seminar i Trondheim 27.mai 2013 om 

ansattes ytringsfrihet. (Fagakademiet) 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
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Sak 015/13 - Regnskap og årsberetning 2012 for Frøya kommune - 
kontrollutvalgets uttalelse.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2012 
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de 
gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. 

 

Protokoll 

Regnskapssjefen og revisor orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets leder signerte uttalelsen og overleverte den til regnskapssjefen.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2012 
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de 
gir sin innstilling til kommunestyret i regnskapssaken. 

 

 

Sak 016/13 - Rapport: Selskapskontroll DalPro AS  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, 
til orientering. Utvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, 
eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering.  

2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å 
behandles i kommunestyret før sommeren, og at eierskapsmeldingen for 
DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i august. 

 

Protokoll 

Revisor Kjell Næssvold orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra 
kontrollutvalget.   

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, 
til orientering. Utvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, 
eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering.  

2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å 
behandles i kommunestyret før sommeren, og at eierskapsmeldingen for 
DalPro AS foreligger i tide til politisk behandling i august. 

 

 

Sak 017/13 - Oppfølging av kommunestyrevedak i sak 3-11 
Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser, behandlet 27.01.11.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget er tilfreds med tiltakene som er gjennomført for å sikre at 
offentlige anskaffelser skjer ihht regelverket.  

2. Kontrollutvalget ber om at formelle tilbakemeldinger til kontrollutvalget 
skjer innenfor frister fastsatt av kommunestyret eller kontrollutvalget. 
Dersom dette ikke kan gjøres må det informeres skriftlig, slik at 
kontrollutvalget kan informere kommunestyret, der dette er nødvendig. 

 

Protokoll 

Arthur Gipling, controller, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget er tilfreds med tiltakene som er gjennomført for å sikre at 

offentlige anskaffelser skjer ihht regelverket.  

2. Kontrollutvalget ber om at formelle tilbakemeldinger til kontrollutvalget 
skjer innenfor frister fastsatt av kommunestyret eller kontrollutvalget. 
Dersom dette ikke kan gjøres må det informeres skriftlig, slik at 
kontrollutvalget kan informere kommunestyret, der dette er nødvendig. 
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Sak 018/13 - Sør-Trøndelag Pleie- og omsorgsforum - status Frøya 
kommune.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.  

 

Protokoll 

Rådmannen deltok ikke under behandling av saken, men opplyste 08.05.13 at 
det ikke er mer å tilføye enn det som fremkommer av sekretariatets 
saksfremlegg.  

Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt. 

Saken tas til orientering. 

 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 019/13 - Rådmannens tilbakemeldig til kontrollutvalget 
vedrørende  brev fra klubben i Utdanningsforbundet ved Sistranda 
skole.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Rådmannens redegjørelse i brev av 24.04.13 om behandlingen av dokument 
datert 22.03.12 fra Utdanningsforbundet, Klubben ved Sistranda skole, tas til 
orientering. 

 

Protokoll 

Kontrollutvalget diskuterte rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget. 
Rådmannen bekreftet at det ikke er gitt skriftlig tilbakemelding til Klubben ved 
Sistranda skole verken fra politisk hovedutvalg eller fra rådmannen. Han viste til 
redegjørelsen. 

Johan G. Foss fremmet følgende forslag til nytt punkt 2 i tillegg til innstillingen:  

Kontrollutvalget mener at i prinsippet bør alle henvendelser til kommunen 
besvares. Kontrollutvalget mener at bekymringsmeldinger og varslinger er 
viktige for forbedringsarbeidet i kommunen og bør tas positivt imot.  

Innstillingen og forslag til nytt punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Rådmannens redegjørelse i brev av 24.04.13 om behandlingen av 

dokument datert 22.03.12 fra Utdanningsforbundet, Klubben ved 
Sistranda skole, tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget mener at i prinsippet bør alle henvendelser til kommunen 
besvares. Kontrollutvalget mener at bekymringsmeldinger og varslinger er 
viktige for forbedringsarbeidet i kommunen og bør tas positivt imot.  

 

 

Sak 020/13 -  Rådmannens tilbakemelding på oppfølging av 
kommunestyrevedtak etter Forvaltningsrevisjon - saksbehandling 
teknisk etat.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens tilbakemedling på oppfølging 
av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon av 
byggesaksbehandlingen i Frøya kommune. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om 
erfaringer knyttet til oppfølging av byggesaker innen utgangen av 2013. 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:   

Saken tas til orientering. 

 

Protokoll 

Rådgiver Otto Falkenberg orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
Han opplyste at de nå vil følge opp med tilsyn, men at kommunen så langt ikke 
har sendt ut brev om tilsyn eller gjennomført utekontroller. Han opplyste at 
kommunen jobber med noen tidkrevende ulovlighetssaker.   

I tilknytning til punkt 3 i innstillingen var det enighet i kontrollutvalget om at 
saken oversendes kommunestyret uten vedlegg. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens tilbakemedling på oppfølging 

av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon av 
byggesaksbehandlingen i Frøya kommune. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om 
erfaringer knyttet til oppfølging av byggesaker innen utgangen av 2013. 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:   

Saken tas til orientering. 
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Sak 021/13 - Orientering om oppfølging av opplæringsloven ved 
Sistranda skole.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

Protokoll 

Rådmannen, virksomhetsleder Sissel Skoran og kommunalsjef barn og unge, 
Roger Fredheim, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

De kom inn på utfordringer skolen har hatt og fortsatt har. Videre ble det gitt en 
orientering om hvilke tiltak som er satt i verk, herunder ved hjelp av ekstern 
bistand.  

Kontrollutvalget ga uttrykk for at virksomhetsleders notat av 12.02.13 
vedrørende forholdene ved Sistranda skole, var en viktig situasjonsbeskrivelse å 
få frem og et godt grunnlag for det videre arbeid. 

 

Følgende omforent forslag ble fremmet og vedtatt. 

1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til orientering. 

2. Kontrollutvalget er bekymret for læringsresultatene og læringsmiljøet  ved 
Sistranda skole. 

3. Kontrollutvalget ønsker i møtet i oktober å bli orientert om virkningen av  
de tiltak som nå settes i verk for å ivareta opplæringsloven og bedre 
læringsmiljøet på skolen.  

 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til orientering. 

2. Kontrollutvalget er bekymret for læringsresultatene og læringsmiljøet  ved 
Sistranda skole. 

3. Kontrollutvalget ønsker i møtet i oktober å bli orientert om virkningen av  
de tiltak som nå settes i verk for å ivareta opplæringsloven og bedre 
læringsmiljøet på skolen.  
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Sak 022/13 - Eventuelt.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  08.05.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

Protokoll 

Ingen saker ble tatt opp. Kirsten Dragsnes og Jarl Arthur Dyrvik meldte forfall til 
kontrollutvalgets møte den 19.juni 2013.  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hanssen Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/582    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

RÅDMANNENS TILBAKEMELDING PÅ OPPFØLGING AV 
KOMMUNESTYREVEDTAK ETTER FORVALTNINGSLOVEN - 
SAKSBEHANDLING TEKNISK ETAT  
 

 

Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
Saken tas til orientering. 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 
Protokoll: 

Rådgiver Otto Falkenberg orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Han opplyste 

at de nå vil følge opp med tilsyn, men at kommunen så langt ikke har sendt ut brev om tilsyn 

eller gjennomført utekontroller. Han opplyste at kommunen jobber med noen tidkrevende 

ulovlighetssaker.   

I tilknytning til punkt 3 i innstillingen var det enighet i kontrollutvalget om at saken 

oversendes kommunestyret uten vedlegg. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget er fornøyd med rådmannens tilbakemedling på oppfølging av 

kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen i Frøya 

kommune. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om erfaringer 

knyttet til oppfølging av byggesaker innen utgangen av 2013. 

3. Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:   

Saken tas til orientering. 

 
Saksopplysninger:   
 



Oppfølging av gjennomføring av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger frem for 

kommunestyret er en viktig oppgave. Mye av hensikten med forvaltningsrevisjon er at den 

skal bidra positivt i videreutviklingen av rutiner, til beste for kommunen og innbyggerne.  

Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 81/12 den 21.06.12. Vedtaket 

gjengis: 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten til etterretning. 

2. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse, innen 

utgangen av 2012, om hvordan alle anbefalingene i rapporten er fulgt opp.  

3. Kvalitetssikring av rutiner og praktisk gjennomføring av tilsyn med byggesaker 

prioriteres. Fysisk kontroll må gjennomføres i løpet av høsten 2012 og rapporteres 

senest sammen med oppfølgingen av øvrige anbefalinger innen utgangen av året.   

Rapporten og saksfremlegget for kontrollutvalget og senere kommunestyret finnes på 

www.konsek,no , møtedato 07.05.12, sak 11/12. 

Kontrollutvalget behandlet manglende tilbakemelding i forhold til pkt 2 og 3 i sak 3/13 i 

møtet 13.02.13. Saken ble oversendt kommunestyret, som tok den til orientering i sak 17/13, 

den 28.02.13. Sekretariatet og kontrollutvalgets leder fikk en kort statusgjennomgang også i 

møte med rådmann og ordfører den 10.04.13.  

Rådmannen tilbakemelding i brev av 22.04.13 følger som vedlegg.  Tilbakemeldingen tyder 

på at det er jobbet – og det fortsatt jobbes bevisst, med følgende anbefalingene som revisor 

kom med i rapporten: 
”Revisjonen anbefaler at rådmannen oppfyller krav til rapportering. 

Revisjonene anbefaler at rådmannen fører tilsyn med byggesaker 

Revisjonen anbefaler at rådmannen legger til rette for effektiv saksbehandling 
ved å:  

- utarbeide rutiner for kvalitetssikring  
- sørge for at saksbehandlingssystemet fungerer etter hensikten  
- oppgradere og oppdatere kommunale planer  
- ta en gjennomgang av rutinene for intern post  
- vurdere skjermet saksbehandlingstid  
- ta en gjennomgang av hvilke tjenester servicekontoret og kommunens 

hjemmeside kan yte” 
 

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering: 

 

Gjennom den skriftlige tilbakemeldingen og samtaler med administrasjonen har sekretariatet 

inntrykk av at det arbeides aktivt på dette området. Kontrollutvalget har gjennom flere år 

vært opptatt av at kommunen har gode rutiner, kapasitet, følger opp i forhold til lovverk og 

ikke minst følger opp egne vedtak.  

Som rådmannen påpeker i sitt svar at alle anbefalinger ikke er fulgt opp helt så langt. I 

forhold til kommunestyrets vedtak er manglende gjennomføring av fysisk kontroll et område 

kontrollutvalget har hatt særlig fokus på. Utekontroll er iflg tilbakemeldingen, så langt ikke 

gjennomført. Utvalget har tidligere signalisert at dette kan være avgjørende i forhold til 

innbyggernes oppfatning av prinsippet om likebehandling. Kommunen må nå vinne erfaring i 

forhold til om en øremerking av 20% stilling til oppfølgingsarbeid er tilstrekkelig.  



Sekretariatet mener det kan være riktig at kommunestyret, gjennom oversendelse av denne 

saken, får rådmannens tilbakemelding.  

Byggesak og byggesaksbehandling er et  område som berører innbyggerne i stor grad. Det er 

viktig at administrasjonen synliggjør eventuelle behov for økte ressurser, dersom dette er 

medvirkende i forhold til å kunne løse lovpålagte oppgaver og ivareta innbyggernes behov.    

 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 

Kontrollutvalget må vurdere rådmannens tilbakemelding og eventuelle videre oppfølging. 

Sekretariatet foreslår at saken videresendes til kommunestyret med innstilling om at saken 

tas til orientering, men at kontrollutvalget får en ny tilbakemelding om erfaringer knyttet til 

gjennomføring av tilsynsarbeidet på sitt første møtet i 2014. 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arvid Hanssen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/583    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
 

 

SELSKAPSKONTROLL DALPRO AS  
 
 

Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll,  
eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering.  

2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i 
kommunestyret før sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS 
foreligger i tide til politisk behandling i august. 

 
 

Vedlegg: 
 
Endelig rapport eierstyring Dalpro - Frøya kommune. 
 

Saksopplysninger:   
 

Protokoll: 

Revisor Kjell Næssvold orienterte om rapporten og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.   
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar Rapport fra selskapskontroll, eierskapsforvaltning, DalPro AS, til 
orientering. Utvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
1. Kommunestyret i Frøya kommune tar Rapport fra selskapskontroll, 

eierskapsforvaltning, DalPro AS, til orientering.  
2. Kommunestyret ber om at eierskapsstrategien foreligger i tide til å behandles i 

kommunestyret før sommeren, og at eierskapsmeldingen for DalPro AS foreligger i 
tide til politisk behandling i august. 

 

Saksutredning: 

 
I sak 32/12 vedtok kontrollutvalget i Frøya kommune følgende: 



1. Kontrollutvalget i Frøya kommune bestiller selskapskontroll for selskapet DalPro AS 
under forutsetning av at dette blir ett felles prosjekt for Frøya og Hitra kommune. 

2. Selskapskontrollen gjennomføres innen en ressursramme fra Frøya kommune på 
inntil 100 timer. Dato for levering av rapport fastsettes i prosjektplanen, men senest i 
løpet av mars 2013. 

3. Kontrollutvalgssekretariatet gis fullmakt til å følge opp bestillingen ovenfor Revisjon 
Midt-Norge IKS fram til ferdigstillelse og levering av rapport. 

Resultater: 
 
Ett hovedfunn i selskapskontrollen er at Frøya kommune ikke har lagt føringer for hvordan 
kommunen skal utøve sitt eierskap i virksomheter den har eierandeler i.  
Problemstilling 1: Har Frøya kommune vedtatt føringer for hvordan de skal utøve eierskap? 

Kommunen har ikke vedtatt generelle føringer for hvordan den skal utøve sitt eierskap. 
Rådmannen opplyser til kontrollutvalgets sekretariat at forslag til eierskapsstrategi trolig vil 
legges fram for kommunestyret før sommeren. Videre at forslag til eierskapsmeldinger for 
selskapene kommunen har eierandeler i vil bli lagt fram for politisk behandling i august.  
Kontrollutvalget har for øvrig etterlyst både eierskapsstrategi og eierskapsmeldinger siden 
2007. 
Problemstilling 2: Har Frøya kommune tydelige målsettinger med sine eierskap i DalPro 

AS? 

Kommunen har gjennom vedtak om etablering og vedtekter sikret målsettinger som er 
styrende for DalPro AS sin virksomhet. Kommunen mangler imidlertid, som påpekt over, en 
eierstrategi generelt og en eiermelding for DalPro AS spesielt. Revisjonen mener at politisk 
behandling av slike dokumenter vil bidra til tydeligere målsettinger med det kommunale 
eierskapet.  
Problemstilling 3: Forvalter Frøya kommune sine eierskap i DalPro AS i tråd med 

selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 

Eierutøvelsen skjer i stor grad gjennom generalforsamlingen, og ordfører har etter 
revisjonens vurdering et bevisst forhold til eierstyringen. Revisjonen påpeker likevel at 
kommunen ikke har rutiner for tilbakemelding fra generalforsamlingen til kommunestyret og 
stiller derfor spørsmål ved om kommunestyret blir tilstrekkelig involvert i den praktiske 
forvaltningen av eierinteressene til kommunen. Ifølge revisjonens vurdering gir ikke 
folkevalgtopplæringen tilstrekkelig kunnskap om eierrollen. Kommunen har ikke prosedyrer 
for å utpeke representanter til styret. KS anbefaler at kommunen benytter valgnemnd til dette, 
for å sikre at styrene settes sammen ut ifra selskapenes behov. 
Problemstilling 4: Er økonomi, organisering og oppgaver som utføres av DalPro AS, i 

samsvar med selskapets formål? 

DalPro er en arbeidsmarkedsbedrift. Økonomi, organisering og oppgaver er i samsvar med 
dette formålet. Selskapets nøkkeltall fra drifts- og balanseregnskapet viser en positiv 
utvikling og en økonomi i balanse de siste to år, i overskudd. Selskapets organisering er 
innenfor krav til kommunalt eierskap og til at overskudd styrker eks. selskapets egenkapital. 
Selskapet er godkjent som arbeidsmarkedsbedrift av NAV. NAV søker inn deltakere til 
tiltaksplassene i DalPro og er en viktig samarbeidsaktør. Antall benyttede tiltaksplasser 
varierer. Dette er utfordrende for selskapet. Revisjonen mener at eierkommunene kan benytte 
seg noe mer av selskapets tjenester, enn det de gjør i dag. Dette for å sikre mer forutsigbare 
driftsrammer. 

Revisjonens anbefaling 



 
Vi anbefaler Frøya kommune å vedta eierrutiner for oppfølging av selskaper med 
eierinteresser i. 
 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 

 
Kontrollutvalget i Frøya kommune er tilfreds med at DalPro er organisert i samsvar med 
formålet. Kontrollutvalget vil understreke at grunnlaget for kommunens eierskap bør 
funderes strategisk og at en eierskapsstrategi og en eierskapsmelding er nødvendige verktøy 
for å bidra til god politisk styring av selskapet. Kontrollutvalget ser derfor fram til at 
rådmannen legger fram forslag til eierskapsstrategi for kommunestyret før sommeren, og til 
eierskapsmeldingen for DalPro legges fram for kommunestyret i august. Begge deler har vært 
etterlyst av utvalget siden 2007. 
Kontrollutvalget forutsetter at arbeidet med eierskapsmelding og eierskapsstrategi gis 
prioritet. 
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Forord  

Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag av Frøya kommunes kontrollutvalg i 

perioden desember 2012 til mars 2013. 

 

Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. 

Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i 

undersøkelsen.  

 

 

Orkanger, 26.3.2013 

 

 

Arve Gausen /s/      Kjell Næssvold /s/ 

Ansvarlig forvaltningsrevisor     Prosjektmedarbeider 
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Sammendrag 

Denne undersøkelsen er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS etter bestilling fra 

Kontrollutvalget i Frøya kommune. Undersøkelsen er en del av selskapskontrollen etter 

kommuneloven § 77 nr. 5. Kontrollutvalget har bestilt en eierskapskontroll knyttet til 

praktiseringen av kommunens eierstyring i DalPro AS. Formålet med undersøkelsen har 

vært å kartlegge og vurdere det arbeidet Frøya har gjort for å systematisere og 

profesjonalisere sin eierskapsforvaltning. I tillegg er undersøkelsen rettet mot om 

organisering, økonomi og tjenester i DalPro AS er tilpasset formålet til selskapet. 

 

For denne undersøkelsen har vi valgt følgende problemstillinger: 

 Har Frøya kommune vedtatt føringer for hvordan de skal utøve eierskap? 

 Har Frøya kommune tydelige målsetninger med sine eierskap i DalPro AS? 

 Forvalter Frøya kommune sine eierskap i utvalgte selskaper i tråd med 

selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 

 Er økonomi, organisering og oppgaver som utføres av DalPro AS i samsvar med 

selskapets formål? 

 

Vi konkluderer med følgende: 

Problemstilling 1: Har Frøya kommune vedtatt føringer for hvordan de skal utøve sitt 

eierskap? 

Kommunen har ikke vedtatt generelle føringer for utøving av sitt eierskap, det er 

forventninger til at disse skal til politisk behandling, våren 2013. Manglende føringer for 

utøving av eierskap ble første påpekt av revisjonen og kontrollutvalget i gjennomførte 

selskapskontroller i 2007.  

 

Problemstilling 2: Har Frøya kommune tydelige målsettinger med sine eierskap i 

DalPro AS? 

Kommunen har gjennom vedtak om etablering og vedtekter sikret målsettinger som er 

styrende for DalPro AS sin virksomhet. Kommunestyret som eier mangler jevnlige 

diskusjoner om hvorfor de eier DalPro AS som er viktig for å ha tydelige målsettinger med sitt 

eierskap. I dette ligger det også å diskutere hva de ønsker med eierskapet, utrykt i en 

eierstrategi, gjerne i en eiermelding, for valgte selskaper med eierinteresser i.  
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Problemstilling 3: Forvalter Frøya kommune sine eierskap i DalPro AS i tråd med 

selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 

Kommunen ved ordfører utøver eierskap i DalPro AS. Eierutøvelsen skjer i stor grad 

gjennom generalforsamlingen, og ordfører har etter vår vurdering et bevisst og godt forhold 

til selskapet. Det er mangler ved om dagens praksis sikrer at eier, kommunestyret, har 

tilstrekkelig forståelse for, og er tilstrekkelig involvert i, utøvelsen av eierrollen. Kommunen 

har ikke utarbeidet rutiner eller praksis for å sikre kontakten mellom eierorgan og 

kommunestyret i forkant av eiermøter. Ordfører har praksis for å informere kommunestyret 

etter at eiermøter er gjennomført. Det mangler bruk av valgnemnd for valg av eiers 

representant i styret i selskaper med eierinteresser i. Det er mangler i folkevalgtopplæringen 

for å få kunnskap om rollene fra eier, eierrepresentant og til styrerepresentant som er viktig i 

eierstyringen. 

 

Problemstilling 4: Er økonomi, organisering og oppgaver som utføres av DalPro AS, i 

samsvar med selskapets formål? 

Økonomi, organisering og oppgaver er i samsvar med formålet til DalPro AS som er å være 

en arbeidsmarkedsbedrift, etter vår vurdering. Selskapets nøkkeltall fra drifts- og 

balanseregnskapet viser en positiv utvikling og en økonomi i balanse de siste to år, i 

overskudd. Selskapets organisering er innenfor krav til kommunalt eierskap og til at 

overskudd styrker eks. selskapets egenkapital.  Selskapet er godkjent som 

arbeidsmarkedsbedrift av NAV og har årlige avtaler om gjennomføring av 

arbeidsmarkedstiltak som bekrefter dette. Selskapet yter en rekke arbeidsmarkedstiltak etter 

oppdrag fra NAV og kommune som ivaretar arbeidstrening til mennesker med behov for 

dette.  

 

NAV søker deltakere til selskapets tiltaksplasser og er en viktig samarbeidsaktør for 

selskapets drift fremover. Vi ser at eierkommunene og spesielt Frøya kommune kan benyttes 

seg mer av selskapets tjenester enn det de gjør i dag. Dette for å utnytte den etablerte 

kompetansen i selskapet. 

 

Anbefalinger:   

Vi anbefaler Frøya kommune å vedta eierrutiner for oppfølging av selskaper med 

eierinteresser i.  
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1  Bakgrunn 

Denne selskapskontrollen er gjennomført av Revisjon Midt-Norge IKS etter bestilling fra 

Kontrollutvalget i Frøya kommune1. Kontrollutvalget fattet vedtak om å bestille 

selskapskontroll av DalPro AS under forutsetning av at dette blir ett felles prosjekt for Hitra 

og Frøya kommune. Det er utarbeidet egne rapporter for begge kommunene, i og med at 

formål med eierskapene og oppfølgingen av selskapene er ulike. Den delen av rapportene 

som omhandler DalPro AS særskilt, vil være lik for begge kommunene. 

 

Formålet med undersøkelsen er å vurdere det arbeidet Frøya kommune har gjort for sin 

eierskapsforvaltning og eierskap i DalPro AS spesielt. Undersøkelsen er en del av 

selskapskontrollen i kommunen. Den vil danne et grunnlag for eventuelt kontroll med 

kommunes eierskap i eide selskaper (eierskapskontroll2). 

 

Revisjon Midt-Norge IKS gjennomførte i 2007 begrensede kontroller av selskap der 

kommunen har eierinteresser. Den gangen fant revisjonen at kommunen ikke hadde et 

system for å følge opp sine eierinteresser. Revisjonen anbefalte derfor å utarbeide rutiner for 

å følge opp sine eierinteresser, med særlig fokus på kommunikasjonen mellom eierorgan og 

kommunestyret.  

 

I saksutredningen står det følgende om aktuelle problemstillinger: 

Eierskapskontroll skal i utgangspunktet være en kontroll med hvordan en kommune 

ivaretar sine interesser som eier. Det er ikke i første rekke selskapets drift som skal 

kontrolleres, men denne kan være en faktor i den samlede vurdering av hvorvidt det 

er rimelig å anta at selskapet er i stand til å oppfylle kommunens intensjoner... 

1.1 Aktivt kommunalt eierskap 

Som følge av den store veksten i kommunalt og fylkeskommunal selskapsorganisering, har 

det de siste årene vært økende oppmerksomhet omkring kommuners rolle som eiere. 

Kommunesektoren har fått kritikk for å være passive eiere, og det har blitt lagt ned mye 

arbeid, blant annet fra KS, for å bevisstgjøre kommuner og fylkeskommuner på det ansvaret 

som ligger i eierrollen.3 Oppfordringen til kommuner og fylkeskommuner er at de må være 

bevisste hva de eier, og hvorfor de eier det.4 

 

                                                 
1
 KU-sak 32/2012 

2
 Jf. Forskrift om kontrollutvalg § 14, jf kommuneloven § 77 nr 5.  

3
 “Eierskap - Behov og muligheter for politisk styring av selskaper og samarbeid i kommunene”, KS 2008 

4
 “Styrings og eierskap i kommunalt eide bedrifter”, Vibeke Resch-Knudsen, Kommuneforlaget 2007 
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Kommunestyret har i utgangspunktet full beslutningsmyndighet for virksomhet som er 

organisert som en del av kommunens organisasjon. Slik er det ikke når virksomhet er 

organisert i selvstendige rettssubjekt. Da må kommunestyret forholde seg til de 

styringssystemene som gjelder for den aktuelle organisasjonsformen, og lovgivningen som 

regulerer denne. Aktivt eierskap innebærer at de folkevalgte bruker de mulighetene disse 

styringssystemene gir, til å utøve eierstyring. I selvstendige rettssubjekt skal eierstyringen 

skje gjennom det øverste eierorganet, altså generalforsamling for AS eller representantskap 

for IKS.5 

1.2 Eierskap i Frøya kommune 
Frøya kommune har alene eller sammen med andre eierinteresser i en rekke selskaper, 

oversikt over eierinteresser er vist i vedlegg 4. Disse er i hovedsak organisert som 

aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS). Frøya kommunens anleggsmidler er 

regnskapsført i balansen med 821 mill., hvorav aksjer og andeler utgjør 9,7 mill.6. Dette er 

aksjenes anskaffelsesverdi, og det er derfor grunn til å tro at den reelle verdien er høyere 

enn bokført verdi.7 Dette betyr at eierinteressene er av betydelig økonomisk verdi for 

kommunen.  

1.3 DalPro AS 

DalPro AS er en vekstbedrift beliggende både i Hitra og Frøya kommune. Bedriften eies av 

disse kommunene med 60 % eierandel til Hitra kommune og 40 % eierandel til Frøya 

kommune. I følge selskapets hjemmeside deltar det ca. 65 deltakere på tiltak og 19 ordinære 

ansatte i DalPro AS. Hovedkontoret ligger i Hammerstaddalen på Hitra. Produksjonen til 

bedriften består av: 

 gård med hjorteoppdrett, villsauhold og vedproduksjon,  

 gartneri og småindustri 

 gårdsmat 

 arbeid/arbeidsutprøving ved kontor (merkantilt arbeid) og kantine.  

 vaskeri  

 

Sammen med NAV tilbyr bedriften ulike arbeidsrelaterte tiltak: Varig tilrettelagt arbeid (VTA), 

Arbeidsutprøving (APS), Arbeid med bistand (AB), Avklaring i skjermet virksomhet, Vilje 

Viser Vei (VVV), Arbeidsrettet rehabilitering og annen arbeidsrelatert avklaring. For Hitra 

kommune har selskapet et aktivitetstilbud knyttet tett opp mot småindustri. Bedriften tilbyr 

                                                 
5
  Resch-Knudsen 2007 

6
  Regnskap for 2011 

7
 Aksjer og andeler skal etter gjeldende regler på området bokføres til historisk anskaffelseskostnad etter 
forsiktighetsprinsippet. 
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deltakere: råd om fysisk trening, kosthold, trimrom, turområder og kantine som bidrar til vekst 

og til økt livskvalitet. 

 

Protokoll fra den ordinære generalforsamlingen i DalPro AS den 30. mai 2012 gir oversikt 

over hvem som representerer eierne og hvem som er valgt i styret. Ordførere fra Hitra og 

Frøya kommune representerte eierne i møtet.   

I styret ble følgende valgt:   

 Styreleder: Torfinn Stub 

 Nestleder: Kristin Reppe Storø 

 Styremedlem: Laila Wedø 

 Styremedlem: Kolbjørn Ulvan 

 Ansatte representant i styret: Ragnhild Strømme 

 

Selskapets vedtekter er vist i rapportens vedlegg 2. 
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2 Undersøkelsesopplegg 

2.1 Avgrensning 

Kontrollen er en del av selskapskontrollen i Frøya kommune. Det er mest naturlig å betegne 

den som en eierskapskontroll. Kontrollen vil i hovedsak rettes mot kommunens system for 

eierstyring, og hvordan denne fungerer i praksis. Dette vil i praksis si at vi kontrollerer om 

kommunens eierutøvelse i selskapet skjer i tråd med egne vedtak, selskapslovgivningen og 

prinsipper for god eierstyring. Den inneholder i tillegg elementer av forvaltningsrevisjon rettet 

mot DalPro AS hvor vi ser om økonomi, organisering og oppgaver er i samsvar med 

selskapets formål.  

2.2 Problemstillinger 
For å svare på bestillingen har vi etablert følgende problemstillinger: 

1. Har Frøya kommune vedtatt føringer for hvordan de skal utøve eierskap? 

2. Har Frøya kommune tydelige målsetninger med sine eierskap i DalPro AS? 

3. Forvalter Frøya kommune sine eierskap i utvalgte selskaper i tråd med 

selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 

4. Er økonomi, organisering og oppgaver som utføres av DalPro AS i samsvar med 

selskapets formål? 

2.3 Kontrollkriterier 

2.3.1 Lov og forskrift 

Kommuneloven § 6 bestemmer at kommunestyret er kommunens øverste organ. Det 

innebærer at det er kommunestyret som er eier i de selskapene kommunen har 

eierinteresser. Aksjeloven viser til at eierstyring må utføres i generalforsamlingen og vil være 

gjeldende kriterie i undersøkelsen. 

2.3.2 KS-anbefalinger 

KS Eierforum har utarbeidet en rekke anbefalinger for aktivt eierskap i kommunesektoren.8 

Noen av anbefalingene har relevans som kriterier for å vurdere kommunens arbeid med 

eierskap. KS omtaler 19 tema med tilhørende anbefalinger: 

 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

                                                 
8
 ”Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak”, 

KS Eierforum, siste versjon februar 2011 
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3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 

4. Vurderinger og valg av selskapsform  

5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskapet 

7. Sammensetning og funksjon til eierorgan 

8. Gjennomføring av eiermøter  

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper  

11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 

12. Styresammensetning i konsernmodell  

13. Oppnevnelse av vararepresentanter 

14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 

15. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

16. Godtgjøring og registrering av styreverv  

17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 

18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak 

 

For denne undersøkelsen er ikke alle anbefalingene relevante. Våre kriterier hentes i 

hovedsak fra anbefalingene 1, 2, 3 og 7, om opplæring av folkevalgte, utarbeiding av 

eierskapsmeldinger og strategier og sammensetning av eierorgan. 

 

Også disse utdypes senere i rapporten.  

2.4 Metode 

Undersøkelsen er bestilt som del av selskapskontrollen i Frøya, og har elementer fra 

forvaltningsrevisjonen. Standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001, har vært veiledende for 

det arbeidet som er gjort. Standarden sikrer at undersøkelsen er utført i henhold til krav til 

god kommunal revisjonsskikk. 

 

I denne undersøkelsen har vi innhentet informasjon på følgende måter: 

 Intervju med ordfører 

 E-post fra rådmann, ved økonomisjef 

 Intervju med daglig leder DalPro AS 

 Gjennomgang av relevante dokumenter i kommunen og selskapet  
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 Gjennomgang av protokoller fra generalforsamling i DalPro AS 

Gjennomgangen i kommunen er gjort for å undersøke om disse er i tråd med KS’ 

anbefalinger. Gjennom intervju med ordfører har vi fått informasjon om hvordan prosedyrene 

og rutinene er fulgt opp i praksis. Referat fra intervju er verifisert av intervjuobjektene.  
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3 Egne føringer for eierutøvelsen 
 

Problemstilling: Har Frøya kommune vedtatt føringer for hvordan de skal utøve eierskap? 

3.1 Kriterier 

KS anbefaler at kommunen, som et ledd i utarbeidelsen av eierskapsmeldingen, vedtar noen 

prinsipper for sin eierstyring. Det kan være føringer, retningslinjer eller rutiner for hvordan 

kommunen og kommunens eierrepresentanter skal utøve eierskapet i selskaper.  

 

KS anbefaler at det utarbeides en eierskapsmelding ved politisk gjennomgang av slike 

eierskap, og at denne blant annet viser oversikt over hvilke selskaper kommunen har 

eierinteresser i.9 KS anbefaler at eierskapsmeldingen gjennomgås og eventuelt revideres 

årlig gjennom kommunestyrebehandling.  

3.2 Data 

Ordføreren sier at kommunen ikke har rutiner eller strategier for eierstyring av selskaper som 

kommunen har eierinteresser i. Det er ikke gjennomført eierskapsmøte i kommunestyret. 

Ordfører er kjent med at saken og generelle eierrutiner forberedes av rådmannen. 

Økonomisjef viser til at kommunen har jobbet en del med eiermelding og eierstrategi og 

planlegger en fremleggelse av disse til politisk behandling, våren 2013.  

 

Det er i rapportens kapitel 1 vist til tidligere gjennomførte selskapskontroller i Frøya 

kommune i 2007. De anbefalte kommunen å utarbeide rutiner for å følge opp sine 

eierinteresser, med særlig fokus på kommunikasjonen mellom eierorgan og kommunestyret. 

3.3 Vurderinger 

Revisjonen og kontrollutvalget påpekte viktigheten av å etablere generelle eierrutiner for 

selskaper kommunen har eierinteresser i, jf. selskapskontroller i 2007. Kommunen har ikke 

vedtatt prinsipper for utøvelsen av sin eierstyring. Dette er en viktig del å få satt opp 

prinsipper for hvordan eierutøvelsen skal utøves i kommunen for å sikre en hensiktsmessig 

eierstyring i kommunen. Dette sikrer at kommunens eierstyring er dokumentert og 

etterprøvbar. Når eierrutiner generelt og eierstrategier for det enkelte selskap er vedtatt, er 

det viktig å få på plass en eierskapsmelding/møte hvor man tar en politisk gjennomgang av 

eierskapet jevnlig.  

                                                 
9
 Anbefaling 2 
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4 Målsetning med eierskapet 

Problemstilling: Har Frøya kommune tydelige målsetninger med sitt eierskap i DalPro 

AS? 

4.1 Kriterier 
KS anbefaler at eierskapsmeldingen inneholder informasjon om kommunens formål med 

eller strategier for de enkelte selskap. Gjennom dette skal eierskapsmeldingen sikre 

nødvendige styringssignaler til selskapene, og tydeliggjøre de folkevalgtes ansvar. 

Kommunen bør ikke stille for detaljerte krav til selskapene i en slik melding, men fokusere på 

overordnede styringssignaler.  

4.2 Data 

Frøya kommunestyre vedtok i sak 130/87 å delta i DalPro AS ved å tegne 40 % av 

aksjekapitalen i selskapet. I vedtekter er det etablert formål som er styrende for driften av 

selskapet, jf. § 3, vedlegg 2.  

 

Som tidligere nevnt er det ikke vedtatt prosedyrer for eierstyring i kommunen eller 

eierskapsmøte. I dag deltar Ordfører i generalforsamlingen til DalPro AS. Hun mottar 

innkalling til generalforsamlinga i selskapet. Hvis det er spørsmål vedrørende saker som 

behandles, tar hun kontakt med styrerepresentant eller kommunens administrasjon for å 

avklare disse.  Ordfører sier at styremedlemmer har ansvar for å informere eier/kommunen, 

dersom det skjer spesielle saker som endrer selskapets drift vesentlig. Det er viktig at 

styremedlemmene kjenner sin rolle, noe ordfører mener de gjør i DalPro AS. Ved 

presseoppslag eller vesentlige endringer i selskapets drift, inviteres styremedlemmer til å 

orientere kommunestyret om dette. Det ble ikke tatt opp egne saker fra Frøya kommune som 

eier i generalforsamlingen i 2012. 

 

Etter møtet i generalforsamlingen orienterte ordfører kommunestyret10 om økonomiske 

forhold i selskapets drift. Det ble protokolert følgende: 

Har deltatt på Generalforsamling i DalPro AS, i går. Det går veldig bra økonomisk. 

4.3 Vurdering 

DalPro AS har et tydelig formål, i vedtektene og gjennom etablering av selskapet. Vår 

vurdering er derfor at kommunen i noen grad har målsettinger med sitt eierskap i DalPro AS. 

Kommunen mangler jevnlige diskusjoner i kommunestyret om hvorfor man eier selskapet. 

                                                 
10

 Protokoll fra kommunestyret 31.5.2012 
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Dette omfatter også å knytte eierstrategier til selskapet, noe som er en viktig eierrolle for å 

tydeliggjøre egne målsettinger med eierskapet.  

 

Det er kommunens eierskapsrepresentant i DalPro AS som møter i 

generalforsamling/eiermøter i selskapet og utøver kommunens eierstyring. Spørsmål om 

saker vedrørende selskapets drift avklares med selskapets styrerepresentant eller 

kommunens administrasjon. Kommunen mangler prosedyrer for etablering av ytterligere 

strategier for selskapet og hva man vil med eierskapet. 

  



 RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL 

 

- Revisjon Midt-Norge IKS - 17 

5 Utøvelse av eierskapet 

Problemstilling: Forvalter Frøya kommune sine eierskap i utvalgte selskaper i tråd med 

selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 

5.1 Kriterier 

Kommuneloven bestemmer at der kommunen har eierandel i selskaper, er kommunestyret 

eier.11 Dersom ikke annet fremgår av selskapets vedtekter, er det dermed det samlede 

kommunestyret som representerer kommunen i eierorganet. Det er imidlertid en lite praktisk 

løsning, og derfor kan kommunestyre utstede fullmakt til at enkeltpersoner kan representere 

kommunestyret i generalforsamling i aksjeselskap.  

 

Følgende krav til kommunens eierstyring er utledet fra allment aksepterte krav til 

eierstyring,12 aksjeloven og IKS-loven og KS’ anbefalinger:  

• Kommunen bør være representert i eierorgan ved politisk ledelse, og i tråd 

selskapslovenes regler om oppnevning (fullmakt og vara) 

• Kommunen utøver sin myndighet som eier gjennom eierorganet13 

• Det bør etableres forutsigbare og etterprøvbare kommunikasjonslinjer mellom 

kommunestyret og eierorgan 

• Kommunestyret/formannskap bør informeres om utvikling i selskapene  

• Kommunens eierrepresentanter bør være kompetente, ha kjennskap til kommunens 

eierskapspolitikk, de enkelte selskapene og gjerne ha opplæring i eierstyring 

• Eierne bør sørge for at selskapene har kompetente styrer, gjerne ved bruk av 

valgnemnd  

5.2 Data 

• Kommunen bør være representert i eierorgan ved politisk ledelse. Fullmakt og vara. 

 

I delegasjonsreglementet14 punkt 3.2 representerer ordføreren Frøya kommune ved 

generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er oppnevnt spesielle representanter som har 

fått slik møte- og representasjonsrett. Ordføreren har rett til å bemyndige andre til å delta. 

Ordfører sier hun deltok i generalforsamling til DalPro AS i 2012. 

 

                                                 
11

 Kommuneloven § 6 
12

 Jf. «Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse», «Norsk anbefaling 
for eierstyring og selskapsledelse» (for børsnoterte selskap) og Resch-Knudsen (2011).  

13
 IKS-loven § 7, asl. § 5-1 (1).  

14
 Delegeringsreglement for Frøya kommune vedtatt i sak 105/2007 
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• Det er etablert forutsigbare og etterprøvbare kommunikasjonslinjer mellom 

kommunestyret og eierorgan 

 

KS ser det som sentralt at det opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom 

eierorgan og kommunestyret. Dette er fordi det er kommunestyret som er den egentlige 

eieren, og det er kommunestyrets vilje som skal reflekteres i eierorganet. Det kan derfor 

være hensiktsmessig å etablere rutiner for at viktige saker som skal opp i eierorgan, på 

forhånd kan behandles i kommunestyre/formannskap.(Resch-Knudsen 2011) 

Kommunestyrets oppfølging av selskapene kan delegeres til formannskap, med visse 

begrensninger.15   

 

Som tidligere nevnt har ikke kommunen eierrutiner som gir retningslinjer for hvordan 

dialogen mellom eierrepresentanten og kommunestyret skal utføres. Ordfører orienterer 

kommunestyret jf. kapitel 4.2. 

 

• Kommunestyret/formannskap bør informeres om utvikling i selskapene  

 

Ordfører sier at DalPro AS så langt i denne perioden ikke har informert kommunestyret om 

utvikling i selskapet drift og utfordringer i dette. Ordfører ønsker å invitere Dalpro til å komme 

og informere kommunestyret om dette. Ordfører orienterte selv kommunestyret om økonomi 

og utfordringer etter selskapets generalforsamling i 2012. 

 

Daglig leder i DalPro AS sier at de ikke har orientert kommunestyret i Frøya kommune i 

denne perioden. I forrige periode var det et felles kommunestyremøte med Hitra og Frøya i 

DalPro sine lokaler høsten 2010 hvor det innledningsvis ble gitt informasjon om selskapet fra 

daglig leder. 

 

• Kommunens eierrepresentanter bør være kompetente, ha kjennskap til kommunens 

eierskapspolitikk, de enkelte selskapene og gjerne ha opplæring i eierstyring 

 
Ordføreren sier at i folkevalgtopplæringen fra KS til dagens kommunestyre var det lite fokus 

på eierstyring. Det bør være mer opplæring til de folkevalgte i forbindelse med politisk 

behandling av kommunens nye rutiner for eierstyring. Politikerne bør bli bedre kjent med 

ansvaret som eier, eierrepresentant og styremedlem og ulikhetene i disse rollene etter 

ordførers oppfatning. 

 

                                                 
15

 Se bla. IKS-loven § 4: «Kommunestyret selv» skal vedta selskapsavtalen i IKS  
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• Kommunen utøver sin myndighet som eier gjennom eierorganet16 

 

Det innebærer at eiermyndigheten ikke bør utøves gjennom andre organ, som styret, eller i 

for stor grad gjennom andre, uformelle kanaler. Ryddig eierskap innebærer å forholde seg til 

eierorganet som det riktige fora for å utøve myndighet.17 

 

Kommunen har ikke etablert rutiner for eierstyring eller eierstrategier tilknyttet det enkelte 

selskap. Det er ikke gjennomført eiermeldinger i kommunestyret og ordfører bekrefter at det 

ikke foreligger styringssignaler i dag til selskapet. 

 

I generalforsamlingen for 2012 i DalPro AS er det satt opp egen sak over saker som 

fremmes av eiere. Det ble ikke tatt opp saker fra eierne i generalforsamlingen jf. protokollen 

til møtet. 

 

En sak som er viktig for kommunen er i følge ordfører driften av vaskeriet på Siholmen. Her 

er det arbeidsplasser og det er viktig at disse utvikles videre i DalPro AS. Vaskeriet har ifølge 

ordfører vært lite profilert fra selskapet, og bør profileres bedre. Dette er et ansvar 

kommunestyret som eier bør diskutere og gi signaler om. 

 

• Eierne bør sørge for at selskapene har kompetente styrer  

 

Eierorganets viktigste oppgave er å velge et styre som har kompetanse og 

gjennomføringsevne til å sørge for at selskapet drives i samsvar med de målene eierne 

setter for det. Ved valg av styre anbefaler KS18 at det vedtektsfestes bruk av valgkomité, med 

formål å sikre sammensetning av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers 

formål med selskapet.  

 

Ordfører sier det er ingen bestemmelser om bruk av valgkomite eller for styrearbeid i 

kommunen. Ordfører er godt kjent med styre/styrearbeid, etter gjennomført styrekurs. Det 

kan være hensiktsmessig med valgkomite for å sikre at de rette styremedlemmene blir valgt 

inn i styrene der kommunen har eierinteresser. Kommunen har heller ikke en ordning for 

forsikring av styremedlemmene i dag. 

 

  

                                                 
16 Dette følger av IKS-loven § 7 og aksjeloven § 5-1 (1). 
17

 KS-anbefaling 7 og Resch-Knudsen (2011) blant annet side 58 
18

 KS-Anbefaling 10 
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5.3 Vurdering 

Frøya kommunestyre har gjennom delegeringsreglementet valgt å la ordfører representere 

kommunestyret i eierorganet i de fleste selskap, herunder DalPro AS. Ordfører uttaler seg i 

kraft av sin posisjon på vegne av flertallet i kommunestyret. Etter vårt syn bidrar dette et 

stykke på vei til å sikre en forutsigbar kommunikasjon mellom eier (kommunestyret) og 

eierorganet.  

 

Kommunen har ikke skriftlige rutiner for hvordan dialogen mellom eierorgan og eier ved 

kommunestyret utføres. Når kommunestyret heller ikke har behandlet eierskapsmeldinger, er 

det grunn til å stille spørsmål ved om kommunestyret blir tilstrekkelig involvert i den praktiske 

forvaltningen av eierinteressene i Frøya kommune. KS anbefaler at eierskapsmelding 

behandles årlig i kommunestyret. Noen kommuner har egne eierdager, for å bevisstgjøre de 

folkevalgte på eierrollen og på forholdet til de enkelte selskaper. Mange kommuner har blant 

annet rutiner som sier at eierrepresentanten skal legge fram innkalling til møter i eierorgan til 

politisk behandling før møtene blir gjennomført. Det sikrer mulighet for at kommunestyret/ 

formannskap kan gi sitt syn på de sakene som skal behandles i eierorganet, og at 

eierrepresentanten utøver sin myndighet i tråd med dette. Mange kommuner har også rutiner 

som sikrer at eierrepresentanten rapporterer tilbake fra eierorgan. Frøya kommune har ikke 

slike rutiner, men ordfører rapporterer til formannskap og kommunestyre når det anses 

nødvendig. 

 

Folkevalgt opplæringen som er gjennomført i kommunen har hatt mangler vedrørende 

opplæring i eierstyring. Dette er en viktig arena for å gi politikere kjennskap til rollene som 

eier, eierrepresentant og styremedlem og ulikhetene i disse, som er viktig når eierstyring skal 

utøves.  

 

Ordføreren fremstår som en aktiv og engasjert eierrepresentant, med godt kjennskap til 

selskapet DalPro AS virksomhet gjennom dialog med selskapet og styret og kommunens 

egen administrasjon. Intervju med ordfører tyder på at kommunen har et bevisst forhold til 

valg av styrerepresentant og at det uttrykkes fornøydhet med dagens styremedlemmer i 

selskapet. Det er ikke vedtatt prosedyrer i kommunen for hvordan kommunens representant i 

styret skal velges, noe som er anbefalt av KS. Den beste måten å sikre komplementær 

kompetanse på, er ofte å nedsette en valgnemnd, som kan rekruttere styremedlemmer og 

sette sammen et styre ut fra selskapenes behov. 
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6 Økonomi, organisering og oppgaver i DalPro AS 
 

Problemstilling: Er økonomi, organisering og oppgaver som utføres av DalPro AS, i 

samsvar med selskapets formål? 

6.1 Kriterier 

For å besvare problemstillingen viser vi først til selskapets formål i vedtektene, § 3:  

DalPro As skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel 

for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart 

arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv 

ved eget arbeid.  

 

For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig 

tilrettelagt arbeid i DalPro s produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært 

arbeidsliv.  

 

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse - og sosialtjeneste 

og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeidstilknytning 

ut i fra den enkeltes forutsetninger.  

 
Selskapet har som hovedoppgave å være en arbeidsmarkedsbedrift noe vi vil vektlegge når 

vi ser om selskapets økonomi, organisering og oppgaver er tilpasset dette. 

 

Vi har hentet ut et utvalg av relevante tall fra selskapets resultatregnskap og 

balanseregnskap for perioden 2009-2011 for å gi et bilde av selskapets drift og finansielle 

stilling. Dette for å sikre at driften av selskapet ivaretar formålet til mennesker med uavklart 

arbeidstilknytning og behov for realistisk og utviklende arbeidstrening. Vi har hentet ut tall 

som bygger på relevant økonomisk teori19 som viser nøkkeltall fra selskapets utvikling i 

denne perioden. Tallene gir informasjon om bedriftens ressursbruk, likviditet og 

finansieringsstruktur. Ressursbruk forteller oss om bedriften har inntekter til å dekke løpende 

utgifter for å sikre fortsatt drift. Likviditetsanalysen gir oss informasjon om bedriften på kort 

sikt er i stand til å betale sine økonomiske forpliktelser. Finansieringsstrukturen gir et bilde av 

bedriftens fremtidige økonomisk evne, hvor forholdet mellom egenkapital og gjeld er viktig.  

 

Det er etablert krav i forskrift om arbeidsrettede tiltak til hvordan en arbeidsmarkedsbedrift 

skal være organisert noe som er viktig for å ivareta formålet. Kravene omhandler følgende 

                                                 
19

 Boken “økonomistyring i det offentlige” Busch, Johnsen og Vanebo (1999). 
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områder jf. forskriftens § 10-3; tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og § 11-4; varig tilrettelagt 

arbeid: 

 Virksomheten skal være organisert som aksjeselskap med kommunal aksjemajoritet 

 Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet til gode 

 Det skal ikke utbetales utbytte 

 Godkjenning og oppfølging som arbeidsmarkedsbedrift skjer etter avtale og vedtak 

fra NAV. 

 

Vi vil avslutningsvis se om bedriftens tjenesteproduksjon er i samsvarer med selskapet 

formål som er å være en arbeidsmarkedsbedrift og å tilby realistisk og utviklende 

arbeidstrening til mennesker som har en uavklart arbeidstilknytning. 

6.2 Data 
Vi har oppdelt datakapitlet i tre delkapittel som omhandler økonomi, organisering og 

tjenester. Det første delkapitlet omhandler om økonomien i DalPro AS er tilpasset formålet til 

selskapet. 

6.2.1 Økonomi tilpasset formålet 

Økonomisk drift i DalPro AS 
For å vise økonomisk drift av selskapet har vi hentet ut tall fra selskapets resultatregnskap 

og balanseregnskap for perioden 2009-2011. Dette for å vise om selskapets finansielle 

stilling er i samsvar med det å være en arbeidsmarkedsbedrift. Vi har ikke gjennomført en 

helhetlig utviklings- og avviksanalyse, men har lagt vekt på noen relevante nøkkeltall fra 

faglitraturen som omhandler ressursbruk, likviditet og finansieringsstruktur.  

 

Den første tabellen viser hovedtall fra selskapets resultatregnskap og gir overordnet bilde av 

ressursbruken og resultatet i selskapet. 

 

Tabell 1 Resultatregnskap – tall i tusen 

ÅR  2011 2010 2009 

Sum driftsinntekter 19 314 19 083 21 249 

Sum driftskostnader -18 631 -18 439 -21 940 

Driftsresultat 683 644 -691 

Sum finansposter -559 -555 -1 252 

Ordinært resultat 124 89 -1 943 

Overskudd/underskudd 124 89 -1 943 

Kilde: Selskapets årsregnskap 2011-2009 
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Driftsinntektene ble redusert med kr 2,1 mill. fra 2009 til 2010, og var omtrent uendret fra 

2010 til 2011. Samtidig ble driftskostnader redusert med kr 3,5 mill. fra 2009 til 2010, og var 

også omtrent uendret fra 2010 til 2011. Dette har medført at selskapets ordinære resultat 

som viste et underskudd med kr 1,9 mill. for 2009 er snudd til et lite overskudd på kr 0,1 mill. 

for både 2010 og 2011. Egenkapitalen ble redusert med kr 1,9 mill. (cirka 20 %) per 

31.12.2009, til kr 8,0 mill. Seinere har denne økt med cirka 3 % fram til 31.12.2011. I følge 

daglig leder DalPro AS har selskapet fått merknad fra NAV som følge av selskapets tidligere 

underskudd i perioden 2006-2009. Dette har medført at selskapet i dag har en målsetting om 

å ha en sunn økonomi i balanse. 

  

I selskapets årsrapport for 2011 skrives blant annet følgende om økonomien i selskapet: 

Det bekreftes at forutsetningene for videre drift er til stede, og årsregnskap for 2011 er satt 

opp under denne forutsetning.  

 

Vi har også innhentet hovedtall fra selskapets balanseregnskap som viser likviditeten i 

selskapet og viser disse i tabellen under.  

 
Tabell 2: Balanseregnskap – tall i tusen 

År 2011 2010 2009 

Sum anleggsmidler 14 550 15 516 16 383 

Sum omløpsmidler 6 564 6 513 5 785 

Sum egenkapital -8 173 -8 049 -7 958 

Sum langsiktig gjeld -10 749 -11 442 -11 093 

Sum kortsiktig gjeld -2 192 -2 538 -3 123 

Kilde: Selskapets årsregnskap 2011-2009 

 

Balanseregnskapet for 2009-2011 viser at anleggsmidler og gjeld er redusert i perioden 2009 

til 2011. Kortsiktig gjeld er redusert med kr 0,9 mill. (cirka 30 %). Egenkapitalen viser en liten 

økning i perioden. Regnskapet 2011 viser at eierne deltar med 7,46 mill. i innskutt 

egenkapital i selskapet.  

 

Revisjonsberetningene 2009-2011 er utarbeidet av Revisjonskompaniet Midt-Norge AS og 

viser at opplysningene i årsberetningen om årsregnskap og forutsetningen om fortsatt drift er 

konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.  

 

Vi har i neste tabell utarbeidet nøkkeltall som gir et bilde av likviditet og finansieringsstruktur. 

(Vedlegg 3 viser beregninger av nøkkeltallene). 
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Tabell 3: Nøkkeltall for likviditet og finansieringsstruktur i selskapet 

 2011 2010 2009 

Resultatgrad i % 3,5 % 3,4 % -3,3 

Arbeidskapital – tall i tusen 4 372 3 975 2 662 

Likviditetsgrad 1 3 2,6 1,9 

Likviditetsgrad 2 1,6 1 0,7 

Egenkapital i % 38,7 % 36,5 % 35,9 % 

Gjeldsgrad  1,6 1,7 1,8 

 
Resultatgraden angir hvor stor andel av inntektene som er igjen til sparing eller overføring til 

egenkapital av totale driftsinntekter. Vi ser av tabellen at resultatgraden var negativ for 2009, 

men at denne har vært positiv for 2010 og 2011. I 2010 og 2011 har selskapet en økonomi i 

balanse med overskudd som er i samsvar med målsettinger.  

 

Et minstekrav til god finansiering er at arbeidskapitalen er positiv. Det betyr at 

anleggsmidlene fullt ut er finansiert med langsiktig kapital. Det er viktig at den langsiktige 

kapitalen er investert i anleggsmidler, for at ikke bedriften skal få betalingsproblemer. 

Arbeidskapitalen er positiv og har økt i perioden fra kr 2,7 mill. per 31.12.2009. og til kr 4,4 

mill. per 31.12.2011.  

 

Omløpsmidler i selskapet har økt fra å være 1,9 ganger større enn kortsiktig gjeld per 

31.12.2009, til å være 3 ganger enn kortsiktig gjeld per 31.12.2011. Dette indikerer at 

bedriften har hatt tilfredsstillende arbeidskapital.  

 

Likviditetsgradene forteller oss noe om bedriftens evne til å innfri betalingsforpliktelsene sine. 

De tradisjonelle kravene til god likviditet er at likviditetsgrad 1 skal være større enn 2, mens 

likviditetsgrad 2 skal være større enn 1. For DalPro AS var likviditetsgrad 1 og 2 i 2009 ikke 

innenfor kravene til nøkkeltallene. Tallene for 2010 og 2011 indikerer at selskapet har bedret 

sin evne til å innfri sine betalingsforpliktelser.  

 

Gjeldsgraden og soliditeten fokuserer på egenkapitalens størrelse i selskapet. Et tradisjonelt 

krav til egenkapitalprosenten har vært 50 %, men gjennomsnittet i norske bedrifter ligger 

langt under (25 %). Et mål for mange bedrifter i et marked er å komme opp i en 

egenkapitalprosent på 35-40 %. Det er likevel urealistisk å stille disse kravene for bedrifter 

som driver innenfor et beskyttet marked eller er kommunalt eid og ikke skal utbetale utbytte 

til sine eiere. Et overskudd skal benyttes til å styrke bedriftens tjenesteproduksjon eller 

egenkapital. Dalpro kan greie seg med lavere egenkapitalprosent enn overnevnte.  
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Selskapets egenkapital er på 38,7 % av totalkapitalen i 2011. Egenkapitalens andel er økt 

med 2,8 % siden 2009. Egenkapitalen er på nivå med målet til mange norske bedrifter, og 

viser at selskapet har tilfredsstillende soliditet til å være en arbeidsmarkedsbedrift.  

 

Gjelden i selskapet var i 2009 på 1,8 ganger egenkapitalen. I 2011 er gjelden 1,6 ganger 

egenkapitalen noe som gir en reduksjon av denne i perioden. Gjeldsgrad mellom 3 og 1 

regnes som meget bra, og et forholdstall på 1,6 indikerer at selskapet har en god soliditet.  

 

Selskapet er organisert i ulike tiltak som har deltakere fra kommune og NAV. Under viser vi 

hvordan det regnskapsmessige resultatet er for disse. 

Med realistisk og utviklende arbeidstrening yter selskapet tiltak innen: 

 Avklaring i skjermet virksomhet (APS) (avklaringstiltak) er et tilbud til den som er 

usikker på egne arbeidsevner og trenger arbeidstrening for å avklare dette. 

 Arbeidspraksis (APS) er et attføringstiltak for den som trenger arbeidstrening for å 

komme tilbake til ordinært arbeid. Deltakernes arbeidsevne prøves ut for å få kartlagt 

den enkeltes arbeidsevne og komme raskest mulig ut i arbeid. 

 Arbeid med Bistand (AB) er et samarbeid med ordinært arbeidsliv. To tilretteleggere 

hos DalPro gir støtte og veileder deltakere med å komme inn i og fungere i ordinært 

arbeidsliv 

 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til uføretrygdede som vil ha et arbeid å gå 

til. Dette er «faste» deltakere, som hvert år får spørsmål om de ønsker å prøve seg i 

det ordinære arbeidslivet. Kommunene betaler 20 % og NAV resten av VTA. 

 Vilje viser vei (VVV) er et tilbud til unge personer med psykiske plager som får tilbud 

om arbeidstrening. Dette prosjektet går ut i 2012 og innlemmes i tiltakene AB og 

APS. 

 «Raskere tilbake» er en slags lettere utgave av de øvrige tiltak med korte kurs. Dette 

tiltaket er etablert som følge av at DalPro sammen med Rosenvik og Svanem fikk 

oppdraget fra NAV og har en varighet på tre år. 

 

Tabell 4 Tiltaksregnskap i avdelingene 2011 for DalPro AS 

Tiltak Kommune VTA Avklaring APS APS ord. AB Raskere Totalt 

Resultat 20 931 -101 007 -28 841 - 43 264 277 742 -21 838 20 774 124 496 

Kilde: årsmelding 2011 

 
Tiltaksregnskapet viser at tiltak innen kommune og APS ordinær og Raskere går med 

overskudd, mens de resterende tiltakene har mindre underskudd. Selskapet er organisert i 

ulike avdelinger som har ulike tiltak fra NAV og Hitra kommune. Under viser vi hvilket resultat 

de ulike avdelingene har. 
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Tabell 5 Produksjonsavdelingene i selskapet har følgende resultat for 2011 og 2010 

Avdelinger Resultat 2011 Resultat 2010 

Småindustri 20 931 -145 463 

Rehabilitering -6050 187248 

Gård -417 715 -1 113 806 

Vaskeri 358 235 34 264 

Gårdsmat -14 735 1 183 626 

Gartneri 831 -57 245 

Konsern 124 496 88 624 

Kilde: årsmelding 2011 

 

Tabellen viser at vaskeriet har gått med overskudd de siste to år. Småindustri, rehabilitering, 

gårdsmat og Gartnere varierer mellom overskudd/underskudd de siste to år. Gårdsdriften har 

hatt underskudd de siste to år. 

6.2.2 Organisering 

Som tidligere nevnt er det etablert krav i forskrift om arbeidsrettede tiltak til hvordan en 

arbeidsmarkedsbedrift som DalPro AS skal være organisert.  

 

Virksomheten skal være organisert som aksjeselskap med kommunal aksjemajoritet. 

DalPro AS er organisert som et aksjeselskap.  I årsregnskapet 2011, note 9, beløper 

selskapets aksjer seg på kr 7,46 mill. Aksjonærenes navn er Hitra og Frøya kommune med 

henholdsvis 60 % og 40 % eierandel. Selskapets daglige leder eller styret har ingen 

eierandeler eller rettigheter til selskapet. 

 

Overskudd skal forbli i virksomheten og komme attføringsarbeidet til gode og det utbetales 

ikke utbytte. 

For regnskapet i perioden 2008 – 2011 er overskudd avsatt til å styrke egenkapitalen og det 

er ikke utbetalt utbytte fra selskapet til eierne i denne perioden. Daglig leder sier at 

overskuddet brukes til kompetansebygging og investeringer i driften av selskapet.  

 

Godkjenning av arbeidsmarkedsbedrift skjer etter vedtak og avtale med NAV fylke. 

DalPro AS ble godkjent som tiltaksarrangør for tiltak i skjermet virksomhet av NAV Sør-

Trøndelag i vedtak den 2.10.2009. Godkjenningen gjelder for 6 år, men skal revideres etter 3 

år. NAV viser i vedtaket til: en samlet vurdering viser at DalPro gjør en god jobb for NAVs 

brukere. 
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Det inngås årlige avtaler om gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene mellom NAV Hitra 

Frøya og DalPro AS, den siste 9.1.2012. Avtalen gjelder gjennomføring av 

arbeidsmarkedstiltakene: avklaring, arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med 

Bistand (AB), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Vilje Viser Vei. Avtalen bygger på partenes 

ønske om å levere kvalitative gode tjenester til brukeren i attføringsarbeidet. Avtalen omfatter 

formål og hensikt, omfang og varighet, møter og oppfølging, rutiner og kvalitet, mål, 

økonomi, informasjon, koordinering, revisjon og frister. I følge daglig leder inngås det nå ny 

årlig avtale mellom selskapet og NAV som gjelder for 2013. 

 

Daglig leder sier at selskapet følges nøye opp av NAV, og daglig leder mener at kommunene 

også føler en trygghet med dette. Det er tett og god dialog med NAV, og kontakt med 

saksbehandlere er nærmest daglig. Dalpro har godkjenning som 

tiltaksarrangør/arbeidsmarkedsbedrift og selskapet skal gjennom en ny godkjenning fra NAV. 

NAV søker inn deltakere i selskapet og det rapporteres hver måned til NAV på disse, samt 

det er en større oppfølging av selskapet hvert halvår. 

 

Godkjenning av EQUASS Assurance 

DalPro AS er godkjent som arbeidsmarkedsbedrift gjennom EØS og EQUASS Assurance. 

EQUASS Assuranse er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med 

ekstern revisjon og sertifisering. Dette gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning 

til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. EQUASS 

Assurance kvalitetssikrer tjenestetilbudet ved å bekrefte at bedriften arbeider i 

overensstemmelse med de krav som EQUASS Assurance setter. Dette kan sees på som et 

grunnleggende nivå kvalitetssikring av innhold og levering av velferdstjenester som det er 

krav om. En organisasjon som møter EQUASS Assurance kriteriene er sertifisert for 2 år. 

 

DalPro hadde besøk av AQUASS Assurance juli 2011 hvor kvalitetssikring av innhold og 

levering av velferdstjenester ble godkjent for to år. Selskapet skal gjennom en ny 

godkjenning juli 2013. 

 

Sertifiseringen stiller krav til etablering av styrende dokumenter som er viktige for selskapets 

daglige drift. DalPro AS har en virksomhetsplan med årsplan for styret med fastsatt saks- og 

møteplan. Den inneholder en møteplan for ansatte i selskapet med oppdeling av avdelings- 

og personalmøter. Det er oppsatt plan for gjennomføring av medarbeidersamtaler i 2012 

samt årsplan for HMS med årlige vernerunder for avdelingene. Avslutningsvis viser 

selskapets virksomhetsplan til egen virksomhetsplan for attføringstjenestene med fokus på 

kontinuerlig forbedringsarbeid. I tillegg er det utarbeidet en kompetanseplan og 
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organisasjonskart for selskapet i 2012. Styrets strategiplan for selskapet ble 

behandlet/drøftet i generalforsamling for regnskapsåret 2011 og er en del av dette.  

6.2.3 DalPro AS tjenesteproduksjon er i samsvar med formålet 

I selskapets vedtekter er tilbudet om realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker 

som har uavklart arbeidstilknytning viktige for selskapets tjenesteproduksjon. Vi vil se om 

selskapets tjenesteproduksjon er i samsvar med formålet.  

 

Arbeidsmarkedstiltakene reguleres av forskrift om arbeidsrettede tiltak som NAV søker den 

enkelte til. I forskriften vises det til at en arbeidsmarkedsbedrift ikke kan eie eller kontrollere 

annen forretningsvirksomhet, men kan etablere og drifte salgsvirksomhet for å fremme 

omsetning av bedriftens produkter, jf. § 10-3, 4 ledd. Daglig leder sier det er stor 

gjennomstrømming av deltakere i etablerte tiltak bortsett fra de i VTA. 

 

Tabell 6 Antall godkjente og utnyttede tiltaksplasser i DalPro AS i 2011 

NAV – tiltak 2011 

Tiltak 1.1.11 31.12.11 Årsgj.snitt Godkjente 

plasser 

Utnytt.grad 

2011 i % 

Utnytt.grad 

31.12.2011 i 

% 

APS 8 8 9,5 8 119 100 

Avklaring 5 3 4,5 5 90 60 

VTA 17 19 18 18 100 106 

AB Inkl. VVV 17 19 17 17 100 112 

APS inkl. VVV 10 6 9,2 8 115 75 

Sum 57 55 58,2 56 104 98 

Kilde: Selskapets årsmelding 2011 

 

Selskapet har 31 godkjente deltakere innen skjermet virksomhet, åtte deltakere i 

arbeidsutprøving i praksis, fem deltakere i avklaring og 18 deltakere i varig tilrettelagte 

arbeidsplasser. Selskapet har 17 godkjente plasser innen arbeid med bistand. Det er etablert 

åtte tiltak innen APS inklusiv Vilje Viser Vei. Det vises til at utnyttelsesgraden er god for de 

fleste tiltakene i 2011 og totalt for selskapet. For avklaring i skjermet virksomhet ligger 

utnyttelsesgraden noe under antall plasser.  

 

Daglig leder sier at det har kommet signaler om reduksjoner av fem tiltaksplasser fra NAV i 

2013. Variasjonen i tiltaksplasser fra måned til måned er en utfordring for driften av 

selskapet, i følge daglig leder. 
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6.2.3.1 Avdeling aktivitet 

Avdelingen består av 2 adskilte aktiviteter, småindustri og hjemmeboende demente og gir 

aktivitetstilbud til deltakere fra Hitra kommune (ikke NAV tiltak).  

 

I småindustrien produseres sengebunner, hagebord, benker, ved, div. tre produkter, bruks- 

og pyntegjenstander på bestilling. Her er det to faste ansatte og seks deltakere etter avtale 

fra Hitra kommune. 

 

Det er etablert et nytt trivselstiltak for hjemmeboende demente for Hitra kommune, to ganger 

per uke. Det vil bli fremmet forslag til Frøya kommune om å slutte seg til dette tilbudet, i følge 

daglig leder.  

6.2.3.2 Rehabilitering 

Avdelingen har faglig ansvar for alle NAV-tiltakene for å sikre at deltakerne får tilrettelagte 

tjenester i selskapet i samsvar med krav til disse. De deltakerne som deltar i arbeid med 

bistand i private bedrifter, følges opp av selskapets jobbveiledere.  Daglig leder viser til at de 

øvrige avdelingene søker å oppnå produksjons- og resultatmål for å tilfredsstille kundene. 

Rehabilitering har oppgaven med å ivareta de enkelte deltakernes behov for arbeidsrettede 

tiltak og passe på at det settes grenser i samarbeidet med arbeidslederne. Det er fire ansatte 

i avdelingen som følger opp alle tiltaksplassene i selskapet. 

6.2.3.3 Gård 

DalPro AS samkjører driften av avdelingene Gård og Gartneri med felles avdelingsleder. 

 
Hovedgården til DalPro AS ligger i Hammerstaddalen, i tillegg har selskapet et gårdsbruk på 

Øvervollen. Gårdsdriften består av hjorteoppdrett, villsauhold og noe vedproduksjon. Det er 

også mulighet for jakt tilknyttet arealet på gården.  Det gamle fjøset på hovedgården er 

innredet til konferansesenter med kontorer og konferansesal for utleie. I årsmelding 2011 

vises det til at det har vært økonomiske utfordringer i flere år med store underskudd på 

gårdsdriften. Dette har medført at man har satt i gang flere tiltak for å balansere driften:  

 Det er sagt opp jordleieavtaler som har medført mindre kjøring og arbeid. Selskapet 

kjøper rimeligere rundballer i markedet. I dag kjøpes rundballer for ca. kr 300 per stk., 

mens produksjonskostnaden for rundballer har vært på ca. kr 580 per stk.  

 Uteareal er nå geografisk avgrenset for hjort og villsau, tidligere ble det leid mer 

areal.  

Tiltakene forventes å bedre den økonomiske utvikling i 2013 for gården, i følge daglig leder i 

selskapet. 
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Gartneriet i Hammerstaddalen består av to drivhus med produksjon av blomster og busker 

som selges over hele øyregionen. Avdelingen driver også med sommervedlikehold av 

utearealer i Fillan sentrum og kommunesenteret på Sistranda fra 2012. Avdelingen har 

overskudd i 2011. Den største kostnaden i Gartneriet er strømprisen og det økonomiske 

resultatet påvirkes av denne. Det er tre ansatte med ca. åtte tiltaksplasser som drifter gården 

og gartneriet. 

 

Det arbeides med å etablere et opplevelseskonsept ved Dalpro, som er knyttet opp mot 

reiseliv etter ønske fra styret og eierrepresentant i Hitra kommune. 

6.2.3.4 Vaskeri 

Vaskeriet ligger på Siholmen i Frøya kommune og yter i hovedsak vaskeritjenester til 

fiskeindustrien, kommunale sykehjem og reiselivsnæringa. Avdelingen har flest deltakere og 

lønnsomheten har bedret seg i 2011. Stor etterspørsel etter tjenester og lav strømpris er 

forklarende faktorer til det økonomiske resultatet. Det er fire ansatte og ca. 20 tiltaksplasser i 

avdelingen.  

6.2.3.5 Gårdsmat 

Dalpro Gårdsmat AS kjøper råvarer fra hjortejegere, villsauprodusenter og gårdsdriften, for 

produksjon av matvarer fra hjort og villsau. Årsmeldingen 2011 viser til at det lages matvarer 

av høy kvalitet som har mottatt flere utmerkelser. Avdelingen har mottatt utviklingsmidler fra 

Innovasjon Norge på kr 1,8 mill. i perioden 2009-2012, i 2011 var tilskuddet på kr 175 000. 

Avdelingens økonomiske resultater nærmer seg et overskudd jf. årsmeldingen 2011. Det er 

to ansatte og ca. fem tiltaksplasser i driften av avdelingen. 

 

Daglig leder sier at avdelingen har etter mange år med store underskudd fått bedret 

resultatet. Det er inngått avtaler med Rema 1000 og Rica-kjeden, samt salg via Bondens 

marked som bedrer dette. Det er også opprettet en egen hjemmeside: www.godtfrakysten.no 

for salg av produkter. Daglig leder nevner at avdelingen har vunnet flere priser, den siste for 

årets kjøttprodukt20 av sadel fra villsau og lam. Dette viser at produktene som produseres er 

av høy kvalitet.    

6.3 Vurderinger 

6.3.1 Økonomi 

Den første vurderingen er om økonomien i DalPro AS er i samsvar med formålet til en 

arbeidsmarkedsbedrift. I dette ligger det å ha en økonomi i balanse, gjerne med overskudd. 

                                                 
20 Det Norske Måltid 2012, den 7.1.2013 i Stavanger 



 RAPPORT FRA SELSKAPSKONTROLL 

 

- Revisjon Midt-Norge IKS - 31 

Vi ser av regnskapet at selskapet hadde underskudd før 2010, noe som også ble påpekt av 

NAV som en utfordring. Selskapet har i 2010 og 2011 hatt ett overskudd som er avsatt til 

selskapets egenkapital. Regnskap og nøkkeltall viser at selskapet har god evne til å betale 

løpende utgifter i dag, samt at gjelden har blitt redusert, noe som er positivt. Dette viser at 

økonomien i selskapet er i balanse. Selskapets nøkkeltall fra drift- og balanseregnskapet 

samt nøkkeltallsanalysen i perioden 2009-2011 viser at selskapets økonomi er tilpasset 

formålet, som er å være en arbeidsmarkedsbedrift.   

 

Vi ser av tiltaksregnskapet i selskapet for 2011 at det er et overskudd totalt, men at 

resultatene mellom tiltakene varierer noe mellom over- og underskudd. Avdelingsregnskapet 

har et tilsvarende resultat. Det er driften av gården som har hatt de største underskuddene 

over tid og det bekreftes at det er igangsatt tiltak som skal redusere dette i 2013. Dette kan 

etter vår vurdering følges opp av styret/eier, for å sikre en økonomi i balanse på avdelingene 

og en forsvarlig drift av selskapet.    

6.3.2 Organisering 

Den andre vurderingen er om organiseringen i DalPro AS ivaretar krav til en 

arbeidsmarkedsbedrift. 

 

Det er to vesentlige krav til hvordan en arbeidsmarkedsbedrift skal være organisert jf. forskrift 

om arbeidsrettede tiltak. Den første omhandler at virksomheten skal være organisert som et 

aksjeselskap med kommunal aksjemajoritet. DalPro AS er heleid av Hitra og Frøya 

kommune, noe som medfører at kravet til organisering er innridd av selskapet.  

 

Det andre kravet omhandler at overskuddet skal forbli i virksomheten og det skal ikke 

utbetales utbytte. Regnskapet 2008-2011 viser at overskuddet er avsatt til å styrke 

egenkapitalen og det ikke er utbetalt utbytte i denne perioden. Dette viser at kravet til 

overskudd forblir i virksomheten er innfridd i selskapet. 

 

En arbeidsmarkedsbedrift må være godkjent av NAV. DalPro AS er godkjent som 

arbeidsmarkedsbedrift i vedtak og det inngås årlige avtaler om gjennomføring av 

arbeidsmarkedstiltak mellom NAV og selskapet som stadfester dette.    

Det er krav til sertifisering av innhold og levering av velferdstjenester for 

arbeidsmarkedsbedrifter. Selskapet er godkjent for levering av velferdstjenester som 

arbeidsmarkedsbedrift av AQUASS Assurance. Godkjenningen gjelder for to år og neste 

revisjon av selskapet gjennomføres juli 2013. 
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6.3.3  Tjenesteproduksjon 
Den tredje vurderingen er om tjenesteproduksjonen i DalPro AS ivaretar tilbudet om realistisk 

og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning som er en 

viktig del av selskapets formål. 

 

DalPro AS yter en rekke arbeidstiltak til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning, disse 

på oppdrag fra NAV og kommune. De ulike tiltakene knyttes til avdelingene i selskapet og 

legger til rette for et bredt spekter av variert arbeidstrening. Selskapet yter tiltak i samarbeid 

med eierkommuner, private bedrifter og NAV noe som ivaretar selskapets formål etter vår 

vurdering.  

 

Selskapets driftsmessige utfordring i arbeidstiltakene og tjenesteproduksjonen omhandler det 

å sikre god utnyttelse av tilgjengelige tiltaksplasser i samarbeid med NAV og eierkommuner. 

Det er NAV som søker inn deltakere i selskapets tiltaksplasser og samarbeidet med dem er 

avgjørende for selskapets fremtidige drift. Det virker ut fra vår vurdering som at selskapet 

ivaretar et godt samarbeid med NAV for å sikre dette. Det er viktig å følge med på hvordan 

antall tiltaksplasser utvikles fremover fra NAV, da selskapets inntekter og tjenester er 

avhengig av dette.  

 

Det er også et spørsmål om eierkommunene kan benytte seg av selskapet tjenester mer enn 

det man gjør i dag. Hitra kommune benytter seg av aktivitetsplasser innen småindustrien og 

tilbud til demente brukere.  Frøya kommune kan også vurdere å benytte seg av selskapets 

tjenester på en tilsvarende måte. Dette for å utnytte selskapets etablerte kompetanse på 

disse områdene på en bedre måte. Det er viktig at dette gjøres innenfor gjeldende regelverk 

for arbeidsmarkedsbedrifter som er en vesentlig del av driften i selskapet. 
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7 Høring 
En foreløpig rapport fra selskapskontrollen ble sendt på høring den 11.2.2013 til ordføreren 

med kopi til rådmannen og daglig leder i DalPro AS. Høringssvar ble mottatt den 14.02.13 fra 

ordfører og fra Daglig leder i DalPro AS den 15.02.13. Høringssvarene er vedlagt rapporten i 

vedlegg 1. Vi har ikke endret rapporten på grunnlag av høringssvarene.  

 

Innledningsvis er det vist til at undersøkelsen er en felles bestilling fra kontrollutvalget i Hitra 

og Frøya kommune. Vi har utarbeidet egne rapporter for hver kommune. Vurderinger og 

konklusjoner er samstemte der datagrunnlaget har likhetstrekk i rapportene.    
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8 Konklusjon 

Problemstilling 1: Har Frøya kommune vedtatt føringer for hvordan de skal utøve 

eierskap? 

Kommunen har ikke vedtatt generelle føringer for utøving av sitt eierskap, det ser ut til at 

disse skal til politisk behandling politisk, våren 2013. Manglende føringer for utøving av 

eierskap ble første gang påpekt av revisjonen og kontrollutvalget i gjennomførte 

selskapskontroller i 2007.  

 

Problemstilling 2: Har Frøya kommune tydelige målsettinger med sine eierskap i 

DalPro AS? 

Kommunen har gjennom vedtak om etablering og vedtekter sikret målsettinger som er 

styrende for DalPro AS sin virksomhet. Kommunestyret som eier mangler jevnlige 

diskusjoner om hvorfor de eier DalPro AS som er viktig for å ha tydelige målsettinger med sitt 

eierskap. I dette ligger det også å diskutere hva de ønsker med eierskapet, utrykt i en 

eierstrategi, gjerne i en eiermelding, for valgte selskaper med eierinteresser i.  

 

Problemstilling 3: Forvalter Frøya kommune sine eierskap i DalPro AS i tråd med 

selskapslovgivningen og normer for godt eierskap? 

Kommunen ved ordfører utøver eierskap i DalPro AS. Eierutøvelsen skjer i stor grad 

gjennom generalforsamlingen, og ordfører har etter vår vurdering et bevisst og godt forhold 

til selskapet. Det er mangler ved om dagens praksis sikrer at eier, kommunestyret, har 

tilstrekkelig forståelse for, og er tilstrekkelig involvert i, utøvelsen av eierrollen. Kommunen 

har ikke utarbeidet rutiner eller praksis for å sikre kontakten mellom eierorgan og 

kommunestyret i forkant av eiermøter. Ordfører har praksis for å informere kommunestyret 

etter at eiermøter er gjennomført. Det mangler bruk av valgnemnd for valg av eiers 

representant i styret i selskaper med eierinteresser i. Det er mangler i folkevalgtopplæringen 

for å få kunnskap om rollene fra eier, eierrepresentant og til styrerepresentant noe som er 

viktig i eierstyringen. 

 

Problemstilling 4: Er økonomi, organisering og oppgaver som utføres av DalPro AS, i 

samsvar med selskapets formål? 

Økonomi, organisering og oppgaver er i samsvar med formålet til selskapet som er å være 

en arbeidsmarkedsbedrift, etter vår vurdering. Selskapets nøkkeltall fra drifts- og 

balanseregnskapet viser en positiv utvikling og en økonomi i balanse de siste to år, i 

overskudd. Selskapets organisering er innenfor krav til kommunalt eierskap og til at 

overskudd styrker eks. selskapets egenkapital.  Selskapet er godkjent som 
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arbeidsmarkedsbedrift av NAV og har årlige avtaler om gjennomføring av 

arbeidsmarkedstiltak som bekrefter dette. Selskapet yter en rekke arbeidsmarkedstiltak etter 

oppdrag fra NAV og kommune som ivaretar arbeidstrening til mennesker med behov for 

dette.  

 

NAV søker deltakere til selskapets tiltaksplasser og er en viktig samarbeidsaktør for 

selskapets drift fremover. Vi ser at eierkommunene og spesielt Frøya kommune kan benyttes 

seg mer av selskapets tjenester enn det de gjør i dag. Dette for å utnytte den etablerte 

kompetansen i selskapet. 

9 Anbefaling 
 

Vi anbefaler Frøya kommune å vedta eierrutiner for oppfølging av selskaper med 

eierinteresser i.  
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Vedlegg 1 - Høringssvar 
Ordfører ga tilbakemelding i e-post den 14.02.13: 
 

Ordfører synes rapporten er grei og har ikke ytterligere kommentarer til rapporten.  
 
Daglig leder DalPro AS ga tilbakemelding i brev av 15.2.2013  
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Vedlegg 2 – DalPro AS sine gjeldende vedtekter 
§1 Selskapets navn er DalPro AS. 

 

§ 2  Selskapets kontor er i Hitra kommune. 

 

§ 3 Selskapets formål: 

DalPro As skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å 

kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. 

Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.  

 

For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig tilrettelagt 

arbeid i DalPro s produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv.  

 

Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, NAV, helse - og sosialtjeneste og 

skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god livskvalitet og arbeidstilknytning ut i fra den 

enkeltes forutsetninger.  

 

§ 4 Selskapets aksjekapital skal være på kr. 7.460.000,-  fordelt på 7460 aksjer à kr. 1000,- 

 Disse fordeler seg slik: 

 Frøya kommune  2984 aksjer à kr. 1.000,- =kr. 2.984.000,- 

 Hitra kommune  4476 aksjer à kr. 1.000,- =kr. 4.476.000,- 

 

§5 Salg eller annen overdragelse av aksjene er bare gyldige etter at styret har gitt sin 

godkjenning av overdragelsen. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål 

som styrker bedriftens framtidige drift. 

 

§6 Selskapet skal ledes av et styre på 5-7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ett av 

styremedlemmene med varamedlem velges av og blant arbeidstakerne for 2 år. De øvrige 

styremedlemmer med varamedlemmer velges av generalforsamlingen. 

 

Styremedlemmene med varamedlemmer velges for 2 år, dog slik at på den ordinære 

generalforsamlingen ett år etter selskapets stiftelse, går 2 av styremedlemmene med varamedlemmer 

ut hvert år. 

 

Generalforsamlingen velger hvert år leder og nestleder i styret. 

Selskapet skal ledes av et styre på 5-7 medlemmer med personlige varamedlemmer.  

 

§7 Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet. Stemmerett på generalforsamlingen 

har bare aksjeeierne. Hver aksje representerer en stemme. Aksjeeierne kan møte med en fullmektig. 

Disse skal ha skriftlig fullmakt som må godkjennes av generalforsamlingen. 
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§ 8  Ordinær generalforsamling holdes innen utgangen av mai måned og innkalles skriftlig av 

styret senest en uke før generalforsamlingen avholdes. 

Med innkalling til ordinær generalforsamling skal følge: 

 Sakliste. 

 Styrets beretning. 

 Siste årsoppgjør som foruten årsberetning skal bestå av resultatregnskap og balanse. 

 Andre spesifiserte saker som skal opp til behandling på generalforsamlingen. 

 

§9 Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig. Ekstraordinær 

generalforsamling skal også innkalles innen to uker når det til behandling er bestemte saker kreves 

skriftlig av revisor eller av aksjeeierne som representerer minst en tidel av aksjekapitalen. 

 

Med innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal følge sakliste og en orientering fra styret om 

grunnen til tillysning av møtet. Innkallinga må skje skriftlig senest en uke før ekstraordinær 

generalforsamling avholdes. 

 

§10 Før generalforsamlingen tar til med selve saksbehandlingen skal den godkjenne fullmakter 

som er framlagt, og foreta oppnevning av dirigent og sekretær. 

 

Til behandling på ordinær generalforsamling er de saker som er vedlagt innkallingen. 

Generalforsamlingen skal dessuten behandle og avgjøre følgende saker: 

a) Fastsette resultatregnskap og balanse.                                           

Ta stilling til anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den 

fastsatte balanse. 

 b) Velge styremedlemmer og tilhørende varamedlemmer. 

 c) Velge leder og nestleder. 

 d) Velge revisor (når fungerende revisor fratrer). 

 e) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen. 

 

§11 Som generalforsamlingens beslutning gjelder det som mer en femti prosent av stemmene er 

avgitt for. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt.  

Vedtak om oppløsning av selskapet treffes på generalforsamlingen hvor minst 75 prosent av 

aksjekapitalen må være representert. Gyldig vedtak om oppløsning krever to tredels flertall av de 

møtende stemmer. 

 

§12 STYRETS LEDER skal lede styrets virksomhet i samsvar med generalforsamlingens vedtak. 

Han innkaller til styremøter når viktige saker gjør det nødvendig, eller når minst to av styrets 

medlemmer forlanger møte for behandling av en spesiell sak. Et styremøte er ikke beslutningsdyktig 

med mindre flertallet av medlemmene deltar i møtet. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet 
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for de frammøtte har stemt for. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Ved styremøte skal 

føres protokoll som underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. 

 

§ 13 Selskapets signatur innehas enten av styrets LEDER alene eller NESTLEDER sammen med 

et styremedlem. Styret kan meddele prokura. Forvaltning av selskapets anliggende hører inn under 

styret som skal sørge for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. 

 

Styret plikter å påse at forretningsmessig regnskapsførsel og formuesforvaltning er gjenstand for 

betryggende kontroll. 

 

Disponent (daglig leder) skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter, og 

at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Styret plikter å sørge for en forsvarlig 

assuranse av selskapets anleggsmidler, varebeholdning og eventuelle andre eiendeler. Styret skal 

være støtte for daglig leder. Daglig leder skal være sekretær for styret. 

 

§ 14  (slettet) 

 

§15 Dersom det blir gjort vedtak om å oppløse selskapet, skal generalforsamlingen velge et 

avviklingsstyre. Dette avvikler virksomheten, krever inn utestående fordringer og betaler gjeld. 

 

Resterende formue skal i samråd med og etter godkjenning av tilskott institusjonene nyttes til beste for 

yrkeshemmede. 

Vedtak om oppløsning av selskapet må imidlertid på forhånd være forelagt tilskott institusjonene for 

uttalelse. 

 

§16  For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser. 
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Vedlegg 3 – Beregninger av nøkkeltall 
Vi har følgende beregninger av nøkkeltall basert på selskapets årsregnskap for 2009-2011. 
 
Resultatgrad = ((driftsresultat *100) / driftsinntekt) 
 2011 2010 2009 

Driftsresultat 683 644 -691 

Driftsinntekt 19 314 19 083 21 249 

Resultatgrad i % 3,5 % 3,5 % -3,3 % 
 
Resultatgraden viser driftsresultatets andel av driftsinntekten.  
 
Arbeidskapital = (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) 
 2011 2010 2009 

Omløpsmidler 6 564 6 513 5 785 

Kortsiktig gjeld -2 192 -2 538 -3 123 

Arbeidskapital 4 372 3 975 2 662 
 
En reduksjon av arbeidskapitalen innebærer at selskapets eksterne finansiering ikke dekker 
finansieringsbehovet, mens en økning innebærer det motsatte. 
 
Likviditetsgrad 1 = (omløpsmidler/Kortsiktig gjeld) 
 2011 2010 2009 

Omløpsmidler  6 564 6 513 5 785 

Kortsiktig gjeld -2 192 -2 538 -3 123 

Likviditetsgrad 1 3 2,6 1,9  
 
Med likviditet forstår vi den evne selskapet har til å betale sin kortsiktige gjeld til enhver tid. 
Likviditetsmål bør være innenfor målet 2 eller større. 
 
Likviditetsgrad 2 = (Mest likvide omløpsmidler/Kortsiktig gjeld) 
 2011 2010 2009 

Mest likvide 
omløpsmidler 

3 445 2 591 2 030 

Kortsiktig gjeld -2 192 -2 538 -3 123 

Likviditetsgrad 2 1,6 1 0,7 
 
Med mest likvide midler forstås her midler som raskt lar seg gjøre om til likvide midler, dvs. 
ikke varelager. Likviditetsgraden gir uttrykk for selskapet evne til å betale sin kortsiktige gjeld. 
Likviditetsmål bør være innenfor målet 1 eller større. 
 
Soliditet 
Gjeldsgrad = (Kortsiktig og Langsiktig gjeld) / Egenkapital 
 2011 2010 2009 

Sum gjeld 12 941 13 980 14 216 

Sum egenkapital  8 173 8 049 7 952 

Gjeldsgrad 1,6 1,7 1,8 
 
Gjeldsgraden viser gjeldens størrelse i forhold til egenkapitalen i selskapet og er et uttrykk for 
fremmedkapitalen i selskapet. 
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Soliditet = Egenkapital / Totalkapital 
 2011 2010 2009 

Sum egenkapital  8 173 8 049 7 952 

Total kapital 21 114 22 029 22 216 

Soliditet i % 38,7 % 36,5 % 35,8 % 
 

Begrepet soliditet står for forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større 
egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten i selskapet.  
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Vedlegg 4 – Aksjer og andeler i varig eie 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Sandenveien 5, 7300 Orkanger 

Hovedkontor: Statens hus, Orkanger 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/22    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
ÅRSMELDING 2012  
 
 
Innstilling: 
Årsmelding for 2012 tas til orientering.  
 
 
Vedlegg: 
 
Årsmeldinger fra virksomheter i Frøya kommune. 
 
Årsmelding 2012 kortversjon er under utarbeidelse og vil bli lagt fram i møte. 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har for året 2012 utarbeidet et forslag til kortversjon for årsmelding 2012. 
Alle opplysninger i årsmeldingen er basert på virksomhetsledernes årsrapporter. Formålet 
med kortversjonen er å gi innbyggere og andre samarbeidspartnere en kort versjon av hva 
som har skjedd i Frøya kommune gjennom året i tekst og bilder.  
Ikke alle bilder er lagt inn i årsmeldingen, men vil være på plass til behandling i 
kommunestyret.  
 
Kortversjonen vil bli trykt opp og sendt ut til alle husstander i kommunen. Årsmeldingen blir 
også brukt i markedsføringsøyemed, samt at den blir lagt ut på kommunens hjemmeside. 
Kortversjonen finansieres over budsjettet til informasjon vil koste kr. 55 230,- eks moms 
pluss distribusjon til kr. 5 000,-. 
 
Vurdering: 
 
Kortversjonen vil bli sendt ut, hvis forslag til vedtak blir tatt til følge til alle husstander 
umiddelbart etter vedtak i kommunestyret.  
 
 
 
 



 
 



































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Torbjørn Måsøval Arkiv: 210   
Arkivsaksnr.: 13/562    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2012  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsberetning og regnskap for 2012 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Årsberetning 2012. 
Årsregnskap 2012 med revisors beretning. 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2012. 
 
Saksopplysninger: 
 
Årsregnskapet for 2012 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 
tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I 
den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 
anbefalinger til dette. 
Det kommunale regnskap består av både investeringsregnskap og driftsregnskap. Regnskapet 
viser   kr. 55.321.498,98 til investeringer i anleggsmidler og kr. 202.819.383,36 til fordeling 

drift. 
Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 1.744.000,- og 
driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr. 15.080.775,43.  
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 10, og mindreforbruket her 
er kommentert i note 16. Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk 
oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningens punkt 2. 
Ellers kan nevnes at det ved regnskapsåret slutt forelå en regnskapsmessig forpliktelse 
grunnet brudd i de lokale forhandlinger med Fagforbundet. Dette utgjør ca. kr. 797.000,- 
inkl. sos. kostnader, og som må dekkes inn ved bruk av det regnskapsmessige mindreforbruk.  
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av 
regnskapssjef og administrasjonssjef. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor 
til behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 
kontrollutvalget i møte den 8.05.2013. 



Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og 
kommunestyret for endelig godkjenning. 
Vurdering: 
Da regnskap og årsberetning for 2012 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 
31.12.2012, legges dette fram til behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Måsøval Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/563    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 
FRA 2012  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres 
følgende budsjettmessige endringer: 

Disp. av mindreforbruk 
inv.regnskapet 

09300.9000.880 -   kr.    1.744.000,-                       

Avs. Til ubundet investeringsfond 05480.9000.880 +   ”      1.744.000,- 

Disp. av mindreforbruk 
driftsregnskapet 

19300.9000.880 -    ”    15.080.775,- 

Premieavvik – KLP 10905.1101.171 +   ”         860.192,- 

Premieavvik – SPK 10906.1101.171 -    ”      1.053.983,- 

Premieavvik – DNB 10907.1101.171 +   ”      7.675.989,-    

Avgift premieavvik – KLP 10995.1101.171 +   ”           43.870,-     

Avgift premieavvik – SPK 10996.1101.171 -    ”           53.753,- 

Avgift premieavvik – DNB 10997.1101.171 +   ”          391.475,- 

Brukt til lønnsoppgjør - fastlønn 10100.----.--- +   ”          636.000,- 

Brukt til lønnsoppgjør – pensjon 10900.----.--- +   ”          122.000,- 

Brukt til lønnsoppgjør – 
arb.giveravgift 

10990.---.--- +   ”            39.000,- 

Avs. Bufferfond/Risiko 15400.9000.880 +   ”       6.419.985,- 

   

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger:   
 



Regnskapet for 2012 viser et investeringsregnskap med mindreforbruk på kr. 1.744.000,-. 

Dette kommer av netto tilbakeføring av tippemidler jfr. note 16. Driftsregnskapet viser 

mindreforbruk på   kr. 15.080.775,43. I dette ligger årets premieavvik og utgjør kr. 

7.863.790,-.  Uten premieavvik ville vi hatt et mindreforbruk på kr. 7.216.985,43. 

I tillegg til inndekning av premieavvik må vi også ta høyde for å dekke inn virkningen av 

lønnsforhandlingene med Fagforbundet. Dette utgjør kr. 797.000,- inklusive sosiale 

kostnader. 

Avsetting til og bruk av disposisjonsfond er gjennomført jfr. budsjett 2012.                         

Bufferfondet er pr.31.12.2012 på kr. 20.835.971,06.  

Jfr. reglement for finansforvaltning burde bufferfondet kanskje vært splittet i et 

disposisjonsfond for inflasjonsjustert grunnkapital og et disposisjonsfond for risiko. 

Grunnkapital ved oppstart 11.07.2005 var kr. 91.417.455,-. Denne kapital justert med 

beregnet inflasjon pr. 31.12.2012 -, blir dermed         kr. 105.341.247,-. Inflasjonen utgjør kr. 

13.923.792,- , og bør føres på et eget disposisjonsfond.                                                                                                                                     

Når det gjelder buffer for risiko sier samme reglement at vi skal avsette 13 % til dette. 13 % 

av kapitalen pr. 31.12.2012 gir følgende beregning: kr.133.235.849,- * 0,13 =                        

kr. 17.320.660,-. Disse to elementene i finansreglementet tilsier en avsetting på til sammen 

kr. 31.244.452,-.  Sistnevnte beløp sammenlignet med bufferfondet pr. 31.12.2012 tilsier en 

avsetting på kr.10.408.480,-. Gjenstående ubrukt, av årets mindreforbruk - kr. 6.419.985,-, 

går derfor i sin helhet til buffer for risiko.  

 

Vurdering: 
 
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av 

overskudd fra investeringsregnskapet på kr. 1.744.000,- til ubundet investeringsfond. Videre 

brukes overskudd fra driftsregnskapet på kr.15.080.775,- til inndekning av premieavvik fra 

2012 med kr. 7.863.790,-, setter av kr.797.000,- av lønnsoppgjør etterberegnet først i 2013 

og styrker bufferfond for risiko med kr. 6.419.985,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 13/567    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2013  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 

  

Saksopplysninger:   
Utarbeidet kvartalsrapport for 1. kvartal 2013 viser et netto regnskapsmessig merforbruk på 

NOK 4,6 mill mot et budsjettert mindreforbruk på NOK 4,2 mill. Skatteinngang for mars på 

NOK 19,2 mill og etterslep i fakturering vedrørende interkomunalt samarbeid barnevern på 

NOK 1,9 mill. gir en ikke bokført merinntekt på NOK 21,1 mill. Det vises for øvrig til 

vedlagte rapport.  

 

Vurdering: 
Etter gjennomgang viser resultatet at kostnadene pr. 31.03.2013 er under kontroll innenfor de 

ulike rammeområder. Lønnskostnader ligger pr. 31.03.2013 under budsjett og vedrørende 

kostnader for øvrig er det så langt periodiseringsvirkning som gjør enkelte utslag. 

Periodiseringsvirkninger vil elimineres når budsjettet kompleteres i det nye økonomisystem. 

Dette forventes gjennomført i løpet av 2. kvartal 2013.  
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Torny Lillian Dahlø Sørlie Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  12/968    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
 
 
NY BEHANDLING - DAGAKTIVITETSTILBUD FOR HJEMMEBOEND E 
DEMENTE  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Virksomheten Familie- og Helse øker dagtilbudet til hjemmeboende demente med 2 
dager pr uke fra 19.08.13. 

2. Virksomheten Familie- og Helse får tilført kr 57.300 for å dekke netto utgifter for 
inneværende år. 

3. Fra 2014 og i budsjettperioden økes kostnadsrammen med kr 152.800 
4. Egenandel for tilbudet settes til kr. 70.-.  

 
Vedlegg: 
 

1. Prosjektbeskrivelse 
2. Evalueringsrapport etter 1 års drift 
3. Tilbakemelding fra pårørende 

 
Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn for etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente i Frøya kommune 
finner vi blant annet i styringsdokumentene Nasjonal Omsorgsplan 2015 og Demensplan 
2015 (delplan av Nasjonal omsorgsplan 2015). 
Vår nye Helse – og omsorgstjenestelov av 2012 (§3-2), skisserer hvilke helse- og 
omsorgstjenester kommunen skal tilby og hvor aktivitetstilbudet skal være en del av 
kommunens tilbud. 
Samtidig har Samhandlingsreformen (St.meld. 47) og St.meld 25 ”Mestring, muligheter og 
mening” et sterkt fokus på aktivitetstilbud før institusjon, i tilknytning til forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter. 
 
Frøya kommunes forslag til Helhetlig Omsorgsplan 2012 – 2017 skisserer også under 
satsningsområdet: ”Gode Rehabiliterings– og habiliteringstilbud”, styrking av tilbud om 
aktivisering og dagplasser/avlasting. Fokus på brukermedvirkning og brukerens egne 
ressurser og hjelp til aktiv deltakelse er av stor betydning for å fremme god livskvalitet for 
den enkelte. 
Antall personer med demens på landsbasis vil dobles fram mot 2040. Om lag 50 pst. av alle 
med demens bor i dag utenfor institusjon. Demenssykdom vil bli en av de største 
omsorgsutfordringer for kommunene framover. 
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Det tilrås derfor at landets kommuner skal gi et slikt tilbud til hjemmeboende personer med 
demens. Regjeringen ønsker å lovfeste plikten til å tilby dagaktivitetstilbud når tilbudet på 
landsbasis er bygget ut. 
 
De fleste brukere med demens vil stille store krav til kommunene i forhold til organisering, 
dimensjonering og tilrettelegging av tjenestetilbudet. 
Både nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at spesielt tilrettelagte dagtilbud 
er et godt tilbud for personer med demens, men også en kostnadseffektiv måte å tilrettelegge 
tjenester på. Dagtilbudet skal samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, 
og bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon. 
Helhetlig omsorgsplan 2012-2017 legger også vekt på tiltak som har til hensikt å muliggjøre 
at mennesker kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente kan bidra til mindre etterspørsel på heldøgn 
tjenester. 
  
I april 2012 iverksatte helse- og omsorgstjenesten i Frøya kommune et dagaktivitetstilbud til 
hjemmeboende demente ved Kysthaven. 
Tilbudet gis i dag til 6 personer, en dag pr uke, med åpningstid fra kl 10.00 – 14.00 
Henvisning til et slikt tilbud skjer via kartlegging og vurdering fra fastlege ved Frøya 
legekontor. 
Aktivitetstilbudet har i dag ansatt to fagpersoner i til sammen 40 % stilling. 
 
Så langt i år er det ”venteliste” for å motta et slikt tilbud, dvs. at fastlege ser at dette tilbudet 
kan gis til flere brukere enn de 6 som får tilbud i dag. I tillegg er det gitt uttrykk for at de som 
mottar tilbudet i dag, har et behov for flere dager pr uke. 
Vi har en tett dialog med Frøya Legekontor, og det oppleves at tilbudet stadig blir mer kjent 
og at folk er positive. 
 
Det har siden oppstart vært et tett samarbeid med pårørende, som har gitt svært positive 
tilbakemeldinger både i forhold til avlastning, og opplevelsen av økt livskvalitet for den 
enkelte. 
 
Brukerne gleder seg til denne dagen og pårørende ser at sine nærmeste blant annet mestrer 
flere ting på hjemmebane. Dette er svært viktige signaler, som viser at tilbudet har flere 
funksjoner. Det opprettholder funksjonsnivået lenger, øker trivsel i hverdagen samt trygger 
pårørende og familie. 
 
Lovgrunnlag for aktivitetstilbud. 
For pasienter / brukere som har rett til nødvendige kommunale helse- og omsorgstjenester 
etter pasient- og brukerrettighetsloven, kan dagaktivitetstilbud innvilges på flere grunnlag 
avhengig av behov. 
Om brukeren har rett til å motta en tjeneste, er det som følge av en individuell vurdering av 
brukerens funksjonsnivå og pårørendes behov for avlasting. 
Det er ikke slik at det automatisk med en diagnose følger rettighet til tjenester. 
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente kan blant annet gis etter hjelp til egenomsorg, 
sosial støtte og aktivisering (§3-2 nr.6b)eller også som et avlastingstiltak for pårørende etter 
§ 3-2 nr.6d. 
Øremerket tilskuddsordning fra 2012. 
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Regjeringen har etablert et øremerket stimuleringsstilskudd til etablering av 
dagaktivitetsplasser i kommunene fra 2012, hvor målet er å innføre en lovfestet plikt for 
kommuner til å tilby dagtilbud til personer med demens når tilbudet er bygget videre ut.  

Videre skal det settes av samme beløp pr. år i de neste 3 årene (til og med 2015). 
Etter endt oppbyggingsperiode skal tilskuddet innlemmes i inntektssystemet til kommunene 
som frie inntekter. 
 
Tilskuddet gis som et flatt beløp pr. plass. Satsen pr. plass basert på 5 dagers uke, var i 2012 
satt til kr 65.000,- 
Dersom det søkes om tilskudd til utvidelse av åpningstider i et eksisterende tilbud, vil 
tilskuddet bli beregnet andelsvis, med utgangspunkt i kr. 13.000.- pr ekstra dag. 
 
Tilskuddet skal dekke utgifter knyttet til oppbygging og drift av tilbudet, med unntak av 
personalkostnader/ stillinger. 
 
Personalkostnader er forutsatt finansiert over rammetilskuddet, som en del av 
Omsorgsplan 2015 sin målsetning (12 000 nye årsverk på landsbasis frem til 2015). 
Frøya kommune fikk for inneværende år innvilget kr 75.000 i stimuleringstilskudd. 
 
Driftskostnader 2013.  
Drift av dette tilbudet dekkes i dag innenfor virksomheten Familie og Helse. Dersom tilbudet 
øker med ytterligere 1 dag, må virksomheten få tilført friske midler. 
 
Stimuleringstilskuddet som i dag gis til kommunene, skal ikke gå til lønnsutgifter og må 
dekkes innenfor kommunens ordinære budsjettrammer. 
 
BUDSJETT - DAGSENTER FOR DEMENTE 2013, UTVIDELSE TIL 2 DAGER/UKE 
Kontonummer Kontotekst Utgifter Inntekter 
3104.234.10100 Lønn fast ansatte 321 485  
3104.234.10902 Forsikring - KOLLEKTIV 3 151  
3104.234.10200 Vikarlønn u/refusjon 12 000  
3104.234.10909 Pensjonsinnskudd VITAL 69 266  
3104.234.10990 Arbeidsgiveravgift 16 396  
3104.234.11055 Formingsmateriell 3 000  
3104.234.11150 Matvarer 25 000  
3104.234.11202 Annen forbruksmat. 10 000  
3104.234.11501 Kursutgifter 8 000  
3104.234.11600 Skyss/kost tjenestereiser 2 000  
3104.234.11601 Skyss/kost - kurs 4 000  
3104.234.11700 Transport 47 300  
   Sum utgifter: 521 598  
                       
3104.234.16008 Egenandeler                       -60 000 
3104.234.17000 Refusjoner                    -156 000 
  Sum inntekter:   

    
  Totale utgifter i 2012: 305 598                 -216 000 
 
 
 
Egenandel - lovhjemlet: 
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For tjenester som innvilges etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kan det kun 
tas egenandel for tjenestene når dette følger av forskrift om egenandel for kommunale helse- 
og omsorgstjenester. For dagopphold på institusjon er den maksimale egenandelen fastsatt til 
kr. 70.- pr. dagopphold. Dette skal dekke utgifter til transport, oppholdsutgifter, måltider osv. 
 
Egeandel – ikke lovhjemlet: 
Hvis dagaktivitetstilbudet gis som et ikke lovpålagt kommunalt tilbud følger den ingen 
forskrift om maksimal egenandel. Kommunen avgjør selv om det skal kreves egenandel, og 
evt. hvor mye. Kommunen bør likevel legge opp til likebehandling av brukere med hensyn til 
egenbetaling. 
Frøya kommune har siden oppstart av tilbudet i april i år tatt kr. 70.- i egenandel hos 
brukerne. Denne egenandelen vil være retningsgivende når tiltaket blir lovpålagt. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune kan selv velge hvordan dette tilbudet skal organiseres og lokaliseres. 
Helse- og omsorgstjenestene så det som naturlig å etablere et slikt tilbud i de samme 
lokaliteter som dagsentertilbudet for eldre. 
Siden oppstart av tilbudet, har det vært utelukkende positive tilbakemeldinger fra brukere og 
pårørende. Dagens lokaliteter er gode og praktiske. 
 
Helse- og omsorgstjenesten ser et behov for å utvide aktivitetstilbudet med ytterligere en dag 
pr uke. 
Tilbudet bør økes allerede fra høsten av, da behovet for denne tjenesten øker. 
Vi ser også at det går mye tid med til å planlegge og å evaluere aktiviteter, gjennomføre 
kartlegging hjemme hos nye brukere og saksbehandle vedtak. Dette gjør at det er en hektisk 
hverdag for de to som jobber i 20 % stilling hver.  
Framover er det også planlagt oppstart av samtalegrupper og på sikt pårørendeskoler. 
Sistnevnte er ganske omfattende og tidkrevende, derfor bør kapasiteten og ressurstilgangen 
vurderes underveis. Helsedirektoratet gir støtte til å komme i gang med dette, og vi ser 
absolutt et behov for å kunne tilby dette til nær familie og pårørende. Dette kan skape et 
samhold og øke forståelse og kunnskap om demens.  
 
Som tidligere nevnt vektlegger Helhetlig omsorgsplan 2012-2017, tiltak som har til hensikt å 
muliggjøre at mennesker kan bo i eget hjem så lenge som mulig. 
Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente kan bidra til mindre etterspørsel på heldøgn 
tjenester, og dermed virke avlastende både for pårørende og institusjonsplasser. 
 
Når det gjelder egenandel for denne type tjeneste framover, anbefales kr.70.- . 
Fra 2013 fram til 2015 står kommunen fritt til å justere egenandelsbeløpet. 
Som tidligere nevnt bør kommunen likevel legge opp til likebehandling av brukere med 
hensyn til egenbetaling. 
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Familie/Helse 
7260 SISTRANDA 
 
 
 
 
 

EVALUERING AV DAGSENTER FOR 

HJEMMEBOENDE DEMENTE 

 

 
OPPSTART: 

Dagsentertilbudet startet opp 27. april 2012.  Planlegging ble startet opp i 
oktober 2011 av virksomhetsleder Familie/Helse, og arbeidsgruppe ble opprettet 
i januar 2012. 
I februar 2012 ble 2 fagarbeidere tilsatt i hver sin 20 % stilling. 
Dagsenter til hjemmeboende demente vil bli lovpålagt fra 2015, det er positivt 
at Frøya kommune har valgt å starte opp i god tid før tilbudet lovfestes. 
Dagsentertilbudet var og er fortsatt et tilbud 1 dag i uka.   
Tilbudet er til 6 personer.  Det er lite fravær.  Pr dags dato er det venteliste.   
Målet for tilbudet er å gi trygghet og innhold i hverdagen slik at brukerne kan 
bo hjemme lengst mulig.  Det er også viktig at pårørende får en sårt tiltrengt 
avlastning i hverdagen.  
 
HVORDAN TILBUDET FUNGERER: 

• Søknad om tilbud kommer alltid fra lege og bruker må ha en 
demensdiagnose. 

• Når søknad ankommer psykisk helse vil fagarbeiderne gjøre et 
hjemmebesøk for vurdering.  Dette er viktig for å skape en trygghet for 
personen.  Da har søkeren og pårørende fått møtt lederne av dagsenteret 
i hjemmet og en start på en god relasjon har begynt.  Et slikt 
hjemmebesøk har flere ganger vist seg vært vesentlig for at personen blir 
i stand til å ta imot tilbudet.  Det gir også en trygghet for pårørende som 
da blir kjent med lederne.  
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• Fagarbeiderne snakker med pårørende og får bakgrunnsopplysninger.  Det 
fylles da ut et skjema med forskjellige opplysninger om brukeren som kan 
være viktig for lederne av dagtilbudet i hverdagen.  Det trygger brukerne 
at fagarbeiderne kjenner deler av deres historie.  Det er også viktig å ha 
kunnskap om hva brukerne har likt å gjøre etc.  

• Fagarbeiderne har et tett samarbeid med pårørende.  Det er åpenhet for 
å ta kontakt begge veier.   

• Trygghet og forutsigbarhet er vesentlig i et slikt tilbud.  Stabilitet av 
ansette er også meget vesentlig.  Fagarbeiderne har vært meget stabile.  
Det har noen ganger vært behov for vikar.  Vi ser det slik at det er uetisk 
å ha to vikarer på samme dag i en slik stilling.   

 
DET ER ØNSKELIG MED UTVIDELSE AV TILBUDET MED 1 DAG: 

Flere personer har behov, det er venteliste og noen har behov for 1 dag til.  
 

INNHOLDET i DAGTILBUDET: 

• MÅLTIDENE er en viktig del av tilbudet.   
- Det er med på å vedlikeholde funksjoner. 
- De spiser godt og variert i et trygt, rolig og hyggelig miljø. 
- Det sosiale aspektet i måltidene er også viktig.  De blir alle sett for 

den de er. 
• TRIM VEKTLEGGES og dette legges inn i dagen på forkjellige vis.  

-   Tilbud om spa er gjennomført med hell. 
 
AKTIVITETER:   
Det er prøvd ut forkjellige typer aktiviteter i løpet av året. 
Det er viktig at aktiviteter som gjøres er gjenkjennelig hos den enkelte.  
Aktiviteter som er gjennomført: 
Matlaging: Saltfiskball, julebakst, snurringer etc 
Håndarbeid: Tøving, dropslaging, såpelaging ++ 
 
BESØK/UTFLUKT: 

Johan G Foss har vært på dagsenteret med lysbildefremvisning med bilder og  
fortellinger fra gamle dager.  
Det har vært arrangert utflukt til Hitra og besøk på biblioteket. 
 

HUMOR:  
Er viktig element på dagsenteret.  Latteren sitter løst og det er en god tone i 
gruppen.  Le med og ikke av er grunnholdningen.  
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KOMPETANSE: 

Det er vektlagt kompetanse hos de ansatte og fagarbeiderne var på hospitering 
før oppstart.  De har også blitt skolert innen demensomsorg. 
Holder nå på med 1 års kompetanseheving i demensomsorgens ABC og 
miljøarbeid. 
Kurs 18. mars ang. pårørendesamtaler/grupper. 
 
PÅRØRENDE: 

• Det er kommet tilbakemelding fra pårørende som ønsker å vite mer om 
demens og sykdomsutviklingen. Treffe andre i samme situasjon er også et 
behov.  

• Det planlegges pårørendesamtaler/grupper nå til våren.  
• Det planlegges også en informasjonskveld for pårørende hvor det 

inviteres lokalt ansatt som foredragsholder.  
• Det er gode tilbakemeldinger fra pårørende om tilbudet – se eget skriv. 

 
 
 
 
Sistranda 8. mars 2013.  

 
  

Edith Tanke Hallaren, psykisk helsearbeid. 
Evy Anita Werkeland og Brit Elin Soleng, dagsenter for hjemmeboende demente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TILBAKEMELDING FRA PÅRØRENDE. 
 

 
 
EN PÅRØRENDES ERFARING MED DAGSENTERET. 
 
Da min mor ble dement, var en av mine bekymringer mangel på fysisk aktivitet og 
lite deltakelse i aktiviteter.  For et menneske som ALLTID har vært aktiv, både 
i gjøremål i hjemmet, i jobb og med turgåing, ble det nå begrenset hva hun kunne 
være med på.  Så jeg takket gladelig ja da tilbudet om dagsenteret dukket opp.  
Min mor var derfor med fra starten.  
 
Nå kan hun delta i aktiviteter under ”trygge forhold” og med veiledning. Jeg fikk 
inntrykk av at hun trivdes fra første dag.  Jeg kan innrømme at jeg var litt 
skuffet noen ganger, når hun ikke husket hva hun hadde vært med på, og ikke 
kunne fortelle noen ting like etter endt dagsentertid.  
 
Men den tanken har jeg forlatt.  Jeg vet at hun har utbytte av å være med, og 
at der og da har hun det veldig bra.  Ikke bare er det en måte ”å slå i hjel” lange 
dager på, det betyr først og fremst opplevelser og innhold i hverdagene.  Og 
sannsynligvis er det med på å bremse utviklingen på demensen også.  Jeg frykter 
at hun hadde blitt mye verre mye fortere, om hun ikke hadde disse timene med 
aktivitet og opplevelser. 
 
Jeg håper derfor at dagsenteret forsetter, både for min mor og de andre som 
er med.  Jeg tror dette tilbudet betyr mer enn vi aner for brukerne av det.  
 
En stor takk til fagarbeiderne som aktiverer og tar hånd om de demente 
gjennom dette tilbudet. 
 
 
Takknemlig hilsen fra en datter. 
 
 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv: U63   

Arkivsaksnr.: 13/506    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING - 

STIFTELSEN HALTEN NDM 
 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
1. Stiftelsen Halten NDM innvilges serveringsbevilling etter Lov om serveringsvirksomhet 

(serveringsloven), § 3. 

 

2. Stiftelsen Halten NDM innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin 

etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. (alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder inne i Skanklåna´s spiserom og Tv-stue og uteservering på tydelig 

avgrenset område utenfor låna, jfr. bilder. Videre innvilges bevilling inne på brygga i 

lokalet ”Krykkja” i 1. etg. og på ”Tørrfiskrommet” i 2. etg. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 

145/09 den 26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:   kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

Alkoholholdig drikk med volumprosent alkohol mellom 22 og 60 er ikke innvilget. 

 

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

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til 

kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før serveringsstedet stenger. 

 

6. Laila Støen, Trondheim, godkjennes som serverings- og skjenkestyrer.  

7. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder jfr. alkohollovens §1-7c. 



 

Skjenkebevillingen kan ikke tas i bruk før kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og 

bestått. 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad m/div. vedlegg 

 

Saksopplysninger:   
 

Stiftelsen Halten NDM søker om serverings- og skjenkebevilling inne i sine lokaler 

”Skanklåna” og terasse utenfor låna, serveringslokalet kalt ”Krykkja” og lokalet 

”Tørrfiskrommet” i brygga beliggende like ved ”Skanklåna”, jfr. tegning.  

Det søkes om skjenkebevilling for skjenking av øl, rusbrus og vin. 

 

Laila Støen, søkes godkjent som styrer. Dokumentasjon på bestått etablererprøve for 

serveringsbevilling er mottatt, men kunnskapsprøven for alkoholloven er ennå ikke bestått. 

Det søkes om fritak fra kravet om stedfortreder, se vedlegg dat. 21.04.13.  

 

Serveringsloven bestemmelser er følgende:  

§3 skal ”den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr. §7, er oppfylt, og det ikke 

foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. 

Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det 

serveringsted som er nevnt i bevillingen.”  

 

§4 daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringssteder. Daglig leder må være myndig.” 

 

§5 Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven 

gjelder de som var etablert før loven tredde i kraft 

 

§6 Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, 

må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag 

av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått 

lovbrudd i henhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av 

serveringssted.” 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

Alkoholloven bestemmelser er følgende: 

§ 1-4a. Bevillingsplikt  

 ”Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av 

bevilling etter denne lov.”  



§ 1-4b. Bevillingshaver  

”Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.”  

§ 1-6. Bevillingsperioden.  

”Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av 

gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til 

skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. 

juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt 

del av året, og for en enkelt bestemt anledning.”  

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking  

”Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter 

kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig 

bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som 

utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, 

må bevilling gis av samtlige kommuner.  

       Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 

politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner 

som har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling.  

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å 

kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge 

søkeren å legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for 

virksomheten”.  

§ 1-7b. Krav til vandel  

”Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som 

har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og 

regnskapslovgivningen.”  

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder  

”For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 

urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og 

stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter 

kapittel 6.  

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i 

virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett 

over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I 

styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om 

godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.  

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av 

bevilling for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling 

etter § 4-5.  



Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 

bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.”  

 

Attest fra politiet og NAV er levert uten anmerkninger. Det samme gjelder skatteattester for 

stiftelsen og styrer. 

 

Vurdering: 

 
I søknaden om fritak fra kravet om stedfortreder er det nærmere beskrevet hvordan 

skjenkingen er tenkt gjennomført og omfanget av skjenkingen. Alkohollovens §1-7c gir 

mulighet til å fravike kravet om stedfortreder ”når det vil virke urimelig b.a. av hensyn til 

salgs- og skjenkestedets størrelse”. Ut fra opplysningene i søknaden fremmer 

administrasjonen forslag om at søknaden om fritak innvilges.  

 

På bakgrunn av dette og vedlagte uttalelser og dokumentasjon, finner Frøya kommune å 

kunne tilrå at serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilges, under følgende 

forutsetninger: 

 

Laila Støen må levere bevis for bestått kunnskapsprøve om alkoholloven før  

skjenkebevillingen kan tas i bruk.  

 

 

 

 

 

 

 





































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: U63  

Arkivsaksnr.: 13/241    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for forvaltning 

Kommunestyret 

 

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges serveringsbevilling etter Lov om 

serveringsvirksomhet (serveringsloven), § 3. 

  

2. Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes innvilges skjenkebevilling for skjenking av øl, 

rusbrus, vin og brennevin etter Lov om omsetning av alkoholholdig drikke m.v. 

(alkoholloven), §1-7. 

 

3. Bevillingen gjelder om bord i charterbåten «Frøycruise» på øvre og nedre salong, samt 

på soldekk. 

 

4. Bevillingen gjelder fra kommunestyrets vedtak og til og med 30.06.16. 

 

5. Skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunens retningslinjer vedtatt i KST- sak 

145/09 den 26.11.09:  

Skjenkestedets lokaliteter inne og ute med alminnelig bevilling: 

Alkoholholdig drikk med mindre enn 22 volumprosent alkohol: 

Hverdager:   kl. 09.00 – 01.00 

Fredag/lørdag:   kl. 09.00 – 02.00 

Søn-, hellig- og høytidsdager: kl. 12.00 – 02.00 

 

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

drikke. I de tilfeller der følgende dager ikke kommer på fre-/lørdag kan det skjenkes til 

kl. 02.00: Nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kvelden før Kristi Himmelfartsdag, kvelden før 1. 

og 17. mai. 

 

All skjenking må avsluttes en ½ time før skjenkestedet stenger. 

 

6. Stig Bremnes, Hamarvik, godkjennes som skjenkestyrer. Han har avlagt og bestått 

etablerprøve for serveringsvirksomhet. 

 

7. Valborg Bekken, Hamarvik, godkjennes som stedfortreder. 

 

     8. Kunnskapsprøve om alkoholloven er avlagt og bestått av begge to. 



 

 

Vedlegg: 
 

Søknad med aktuelle vedlegg 

 

Saksopplysninger:   
 

Opplev Frøya AS ved Stig Bremnes søker om skjenkebevilling inne i charterbåten 

«Frøycruise» på øvre og nedre salong (60 m2) og på soldekket. 

 

Stig Bremnes, Hamarvik, søkes godkjent som styrer. Etablerprøve for serveringsvirksomhet 

og kunnskapsprøven for alkoholloven er bestått. 

 

Serveringsloven bestemmelser er følgende:  

§3. skal ”den som vil gjøre næring av å drive serveringssted” ha serveringsbevilling gitt av 

kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i §§4 til 6, jfr. §7, er oppfylt, og det ikke 

foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. 

Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det 

serveringsted som er nevnt i bevillingen.”  

 

§4. daglig leder 

”Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige drift av 

serveringssteder. Daglig leder må være myndig.” 

 

§5. Krav om etablererprøve 

”Serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført en etablererprøve.” unntak fra loven 

gjelder de som var etablert før loven tredde i kraft 

 

§6. Krav til vandel 

”Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, 

må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og 

avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag 

av etnisitet, religion mv. Personer som nevnt i første punktum må heller ikke ha begått 

lovbrudd i henhold til annen lovgivning på en måte som vil være uforenlig med drift av 

serveringssted.” 

 

En serveringsbevilling gjelder uten tidsbegrensning. 

 

Alkoholloven bestemmelser er følgende: 

§ 1-4a. Bevillingsplikt  

 ”Salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikk kan bare skje på grunnlag av 

bevilling etter denne lov.”  

§ 1-4b. Bevillingshaver  

”Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.”  

§ 1-6. Bevillingsperioden.  



”Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av 

gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer.  

Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til 

skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. 

juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt 

del av året, og for en enkelt bestemt anledning.”  

§ 1-7. Bevilling for salg og skjenking  

”Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter 

kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig 

bevillingsmyndighet etter § 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som 

utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, 

må bevilling gis av samtlige kommuner.  

       Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og 

politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner 

som har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling.  

Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å 

kunne ta stilling til om kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge 

søkeren å legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for 

virksomheten”.  

§ 1-7b. Krav til vandel  

”Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist 

uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som 

har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og 

regnskapslovgivningen.”  

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder  

”For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke 

urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og 

stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter 

kapittel 6.  

Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i 

virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett 

over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I 

styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om 

godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter.  

Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og 

bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av 

bevilling for en enkelt bestemt anledning etter § 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling 

etter § 4-5.  

Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og 

bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål.”  

 

Attest fra politiet og NAV er levert uten anmerkninger. Det samme gjelder skatteattester for 

eierselskapet og styrer og stedfortreder. 



 

Vurdering: 
 

På bakgrunn av dette og øvrige dokumentasjoner, finner Frøya kommune å kunne tilrå at 

serverings- og skjenkebevilling innvilges. 

 

 

 

 

 

 

























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv: C83 &16  

Arkivsaksnr.: 13/494    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV - HEDLEY IVERSEN  
 

 

Innstilling: 
 

Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra Hedley Iversen datert 22.04.13. 

Medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret per d.d. 

Valgte kandidater og varamedlemmer fra Ap ved valget i 2011. 

Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for forvaltning per d.d. 

Medlemmer og varamedlemmer til Hovedutvalg for drift per d.d. 

Medlemmer og varamedlemmer til Overskattetakstnemnda per d.d. 

 

Saksopplysninger:   
 

Repr. Hedley Iversen søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut året 2013 

med bakgrunn i jobbsituasjonen:   

• Fast medlem i kommunestyret. 

• Fast medlem i Overskattetakstnemnda. 

• 3. varamedlem i formannskapet. 

• 1. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 

• 4. varamedlem i Hovedutvalg for drift. 

 

Vurdering: 
 

Dersom repr. Hedley Iversen får innvilget permisjon vil: 

 

• Torill Pettersen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut året 2013. 

 

Flg. nyvalg må foretas dersom Hedley Iversen innvilges permisjon: 
 



• Valg på siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre ut året 2013 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre ut året 2013. 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre ut året 2013. 

• Det må foretas nyvalg til Overskattetakstnemnda hvor Vivian Dolen Sørdal er 

personlig vara for Hedley Iversen. 

 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 

 

”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 

den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 

vervet.”  

 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  

 

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

varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 

 

Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 

Vurdering: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 

 

Dersom Hedley Iversen gis permisjon ut året 2013 gjøres flg. valg: 
 

Siste varamedlem til Formannskapet fra Ap/Høyre velges:____________________________ 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap/Høyre velges:__________________ 

Siste varamedlem til Hovedutvalg for drift fra Ap/Høyre velges:_______________________ 

Nytt medlem i Overskattetakstnemnda velges:______________________________________ 

Nytt personlig varamedlem i Overskattetakstnemnda velges:__________________________ 

 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/516    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Det taes forbehold om det er mulig å svare på alle spørsmålene. 

 

Arvid Hammernes vil stille ordføreren følgende spørsmål i kommunestyremøte 30.05.13 i 
forbindelse med inngått intensjonsavtale mellom Frøya kommune ved ”Stiftelse SUS”, 
Salmar ASA og Salmar Farming AS vedrørende visningssenter: 
 

1.  Hvorfor ble ikke inngått intensjonsavtale lagt fram for politisk behandling? 

2.  Hva var det som gjorde at rådmannen kunne underskrive intensjonsavtale på kommunens vegne? 

3.  Kjente ikke ordføreren innholdet i intensjonsavtalen før den var underskrevet av 

rådmannen? En bakgrunn for spørsmålet er det som står i Hitra Frøya 07.05.13 om dette. 

4.  Medfører det riktighet slik det står i Hitra Frøya 07.05.13 at Frøya kommune trakk seg utav samarbeid 

med Måsøval fiskeoppdrett om visningskonsesjon for oppdrett? Hvis svaret er ja, var begrunnelsen at man 

ikke kunne forplikte seg til en enkelt næringsaktør? 

5.  Hva ligger i intensjonsavtalens eksklusivitet om at Salmar Farming AS skal ha en eksklusiv rett til å inngå 

et samarbeid med Senteret (Frøya Kultur- og Kompetansesenter) for å presentere kunnskapsformidling om 

og visning av oppdrettsproduksjon/oppdrettsdrift i praksis?  

6.  Er ikke intensjonsavtalen en sak av prinsipiell karakter?  

  

Spørsmål til Ordfører/rådmann frastyret i FRP v/ Aleksander Søreng: 
   

Årlig rapport om tilstanden i opplæringen 
  

I  opplæringsloven § 13-10 andre ledd står det at kommunestyret skal drøfte den årlige tilstansrapporten knyttet 

til den kommunale opplæringen.  

Rapport om tilstand i opplæringen 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og 

læringsmiljø.  

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. Kommunestyret. 

1.  Vi kan ikke se at kommunestyret på Frøya fått seg forelagt og behandlet tilstandsrapporten for 
2011 og 2012: 

 Mine spørsmål er som følger. 

  



• Medfører det riktighet at vi ikke har fått oss forelagt og behandlet tilstandsrapporten verken for 2011 eller 

2012? 

• Kunne det vært en ide at den årlige rapporten eventuelt ble lagt fram i forbindelse med at kommunestyret 

har sin årlige debatt knyttet til oppvekstsektoren? 

• I så fall- hva er grunnen(e) til at disse viktige og nødvendige rapportene ikke har kommet til politisk 

behandling? 

• I så fall- når kan vi forvente oss at disse rapportene nå blir ferdigstilt og kommer til oss for politisk 

behandling? 

• Rapportene er ment å gi skoleeier  et verktøy og en økt kunnskap for bedre styring av oppvekstsektoren 

sin. Hvordan ser ordføreren på det eventuelle faktum at kommunestyret ikke har fått seg forelagt rapporter 

som kunne bidratt til at kommunestyret kunne fulgt opp og styrt sin oppvekstsektor på en bedre, mer 

helhetlig og systematisk måte? 

2.  Status når det gjelder arbeidet med Kunnskapsløft Frøya og oppfølginga vår når det gjelder 
satsingen på SKUP? 

Mine spørsmål er som følger:  

• Hva gjøres når og hvordan i forhold til arbeidet vårt med og satsingen vår på SKUP (jfr. blant 

annet orienteringen fra rådmannen  i HFD 18/3-13 knyttet til en mer systematisk satsing på 

Samarbeidsutvalgene og en plan for dette)? 

• Hvordan går det med satsingen vår på, videre oppfølging og implementering av Kunnskapsløft Frøya? 

 Barnehager 

• Hvordan går det med arbeidet når det gjelder å tette avvikene etter tilsynet fra Fylkesmannen med "Frøya 

kommune som barnehagemyndighet"? 

3.   I følge kommunens hjemmeside, har det så langt i 2013 vært gjennomført kun to møter i HFD og 
totalt behandlet bare 13 saker. 

Mine spørsmål er som følger:  

• Er dette et uttrykk for at en del av de store utbyggingsprosjektene våre knyttet til tjenestetilbudet vårt, står 

litt "på stedet hvil" og at HFD ikke har så mye befatning med disse utbyggingsprosjektene akkurat nå? 

• I så fall ønsker jeg å høre litt nærmere om hvordan det går med utbyggingen av ny privat barnehage på 

Rabben, utbyggingen på Nabeita skole og utbyggingen av nye heldøgnsbemanna omsorgsboliger? Hva er 

gjeldende tidsplaner for ferdigstillelse av disse utbyggingsprosjektene? Hvor langt er man kommet i 

planleggingen av driftsform i de nye omsorgsboligene? 

 

Repr. Hallgeir Bremnes: 
Noen spørsmål som jeg synes vi må få informasjon om: 
 
Økonomi: 
 

• Regnskapsresultatene for 2012.   

• Tertsiallstallene for 1.Tertiall 2013. Når er de ventet, og hvordan ser de ut?  

• Tertial tall for de 2 siste tertial/ kvartal 2012 

Økonomireglemanget for Frøya kommune. Jeg vil gjerne at det blir en sak på dette til KS møte. 

Der det gåes igjenom reglemanget, og om vi følger dette? 

Er det avvik fra reglemanget? PT. 

 



• - En oppdatert fremdriftsplan på pågående prosjekter (innvesteringer) samt status. 

 

Mener det er god tid på å legge frem disse tall til møte i og med at det er 10/5 ennå. 

 

• Ang visningskonsjesjon som har vært i media, får vi en sak på dette? 
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