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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 



Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

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

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

 

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

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

Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00. Ta kontakt med OSK for ledig kontor. 



Saknr: 102/15 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

15.10.2015 

Arkivsaksnr: 

15/1409 

Sak nr: 

102/15 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

 

Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

102/15 Kommunestyret 15.10.2015 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.09.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 23.09.15 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 23.09.15. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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103/15 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

34/15 Hovedutvalg for drift 18.08.2015 

15/15 Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra 07.09.2015 

103/15 Kommunestyret 15.10.2015 

 

 

ENDRING AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE FRØYA OG 

HITRA FOR JORDMORHELSETJENESTEN  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneloven § 28-1 b, administrativ vertskommunesamarbeid. 

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

med f elles folkevalgt nemd. 

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

og Hitra. 

 

 

Vedtak i Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra den 07.09.2015 sak 15/15 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya og Hitra kommuner inngår ny samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 

b, administrativ vertskommunesamarbeid. 

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

felles folkevalgt nemd. 

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

 

Enstemmig. 

 

Vedtak i Hovedutvalg for drift den 18.08.2015 sak 34/15 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya og Hitra kommuner inngår ny samarbeidsavtale om jordmortjenesten etter kommuneloven § 28-1 

b, administrativ vertskommunesamarbeid. 

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

felles folkevalgt nemd. 

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

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksprotokoll KST 21.03.13, sak 32/13 

2. Samarbeidsavtale for jordmortjenesten. 
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Saksopplysninger:   

 

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

 

2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgte nemnder i 

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

deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: 

 
 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 

 Legevakt  

 

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

som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: 

 

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

mestringstilbud 

 Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling   

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

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

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

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

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

 

 Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. 

 

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

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

 

Vurdering: 

 

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

ny avtale etter kommuneloven § 28-1 b. 
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FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

104/15 Kommunestyret 15.10.2015 

 

 

MARKA - PROSJEKTET. IGANGSETTING AV TILTAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret godkjenner at utbygging av gapahuk og 1.byggetrinn av 

steinalderstien iverksettes så snart som mulig. 

2. Kostnadene - estimert til kr. 265.000 - dekkes innenfor vedtatte rammer for 

Marka-prosjektet, jfr. kommunestyrevedtak i sak 57/15, pkt. 8. 

3. Det forutsettes at utbyggingen skjer i samråd med grunneier og at gapahuken og 

stien har en utforming, standard og kvalitet etter fastlagte retningslinjer. 

Vedlegg: 

 

Svar på søknad om økonomisk støtte. 

Kart. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Pkt. 8 i k-sak 57/15 lyder: 

«Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 

Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger kr. 

200.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra 

kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner.» 

Markaprosjektet i Helhetlig Idrettspark inneholder følgende tiltak: 

• Gi «Steinalderløypa» universell utforming. 

• Rehabilitere og flytte gapahuken nærmere vannet, gjerne på en plattform med universell 

adkomst. 

• Skilting 

• Oppgradere allerede eksisterende stier og binde sammen stier. 

• Se på muligheter for å oppgradere noen av stiene til terrengsykkel-stier 

• O-kart/sprintkart 
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Steinalderløypa var ment å ha universell utforming helt fram til den siste steinalderplassen i Vavika, 

vest for Hamarvatnet. En slik utforming kan innebære inngrep i naturen som må ha godkjenning. Vi 

snakker da om strekningen fra gapahuken over høyden og ned mot bekken mellom Hamarvatnet og 

Liltvatnet. Dette er en strekning på ca 500 meter, og stien må legges i svinger a la Trollstigveien for 

at ikke stigningsprosenten blir for høy. I møte i brukergruppa 28.september 2015 ble det enighet om å 

vente med de siste 500 metrene og bygge stien fra vanntanken ned mot gapahuken som første 

byggetrinn. Samtidig – og helst før - bør nåværende gapahuk rives og en ny bygget ved vannkanten. 

 

Vedtatte budsjett for Marka-prosjektet: 

HVILKE KOSTNADER  

Gi «Steinalderkøypa» universell utforming. 500.000 

Rehabilitere/flytte eksisterende gapahuk 100.000 

Utarbeidelse av o-kart/sprintkart 100.000 

Oppgradering av stier for terrengsykkel 200.000 

Skilting   50.000 

SUM 950.000 

 

4. Finansiering 

HVEM  

Frøya kommune 200.000 

Stiftelser 300.000 

Tour de Frøya 100.000 

Spillemidler 250.000 

Andre/dugnad 100.000 

SUM 950.000 

 

Det er nå bevilget følgende til prosjektet: 

Frøya kommune:     kr.200.000 

Ervik Laks & ørret:    kr.100.000 

Marine Harvest:    kr.100.000 

SUM:      kr.400.000 

Det forventes svar fra Ekstrastiftelsen i slutten av november. Søknaden er sendt fra Frøya Turlag, 

som er støtteberettiget. 

Spillemiddelsøknadene jobbes det med i disse dager. Søknadsfristen er 15.januar 2016.  

Tour de Frøyas bidrag avhenger av hvorvidt vi får til sykkelstier heller ikke. Her kan støtten bli 

høyere enn kr. 100.000. 

Støtten fra Ervik Laks & Ørret og Marine Harvest gjør at finansieringen er blitt tryggere og at 

prosjektet ikke står og faller med hva vi får fra Ekstrastiftelsen. Støtten fra Ervik Laks & Ørret til 

Helhetlig Idrettspark er samlet på 195.000 kr fordelt over 3 år, med kr. 65.000 i 2015. Marine Harvest 
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har samlet bevilget kr. 200.000 til Helhetlig Idrettspark, hvorav kr. 100.000 er øremerket Marka-

prosjektet. De setter som betingelse at midlene brukes i 2015. 

Det er signert avtale med grunneier om bygging av stien. 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener det er fornuftig at første del av Steinalderstien og gapahuken bygges så snart som 

mulig. Den vil gi nye muligheter for flere brukere, ikke minst for funksjonshemmede. Dersom siste 

etappe av stien fram mot Vavika vil gi for stort inngrep i naturen, vil i alle fall ca. 1000 meter sti fra 

Golan til Hamarvatnet ha universell utforming. Det er til å leve med at de siste 500 metrene ikke vil 

kunne får slik utforming. Det er også viktig å komme i gang i høst, jfr. betingelsen for tilskuddet fra 

Marine Harvest. 

 

 

 



Saknr: 105/15 

FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

105/15 Kommunestyret 15.10.2015 

 

 

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNINGEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber om at rådmann: 

a) Påser at systemet for oversikt over bygningsmassen, v-Pro, blir tatt i bruk. Dette for å sikre 

en systematisk oversikt over bygningsmassen, samt at rapporteringen til KOSTRA ivarets i 

samsvar med krav. 

b) Sikrer at systemet for håndtering av avvik knyttet til bygningsmassen, Kvalitetslosen, brukes 

i samsvar med intensjonene, for å sikre dokumentert oversikt og oppfølging av 

bygningsmassen 

2. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Kontrollutvalgets innstilling med saksutredning og konklusjon. 

Forvaltning av bygninger og grunneiendom. 

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedlegg fra forvaltningsrevisjonen. 

 

Vurdering: 

 

Se vedlegg fra forvaltningsrevisjonen. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

106/15 Kommunestyret 15.10.2015 

 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

1. Møteprotokoll fra Kontrollutvalget 

2. Møteprotokoll fra KonSek - Styret 

3. Møteprotokoll fra felles folkevalgt nemnd 

4. Møteprotokoll fra generalforsamling i Kystlab-PreBIO AS 

5. Møteprotokoll fra Vertskommunenemnd SIO 
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FRØYA KOMMUNE 
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Møtedato: 

15.10.2015 
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Gradering: 

 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

107/15 Kommunestyret 15.10.2015 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 
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Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

108/15 Kommunestyret 15.10.2015 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1409    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.09.15  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 23.09.15 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 23.09.15. 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 

 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 

Frøya herredshus 

Møtedato: 
23.09.2015 

Møtetid: 
10.00 – 12.45   

Av utvalgets medlemmer møtte 

 20 av 23  

Fra og med sak:    93/15 

Til og med sak:                    101/15 

 

 

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 – 2015 
 

Arbeiderpartiet: 

Berit Flåmo 

Kristin Reppe Storø 

Vida Zubaite-Bekken 

Helge Borgen 

Gunn Heidi Hallaren 

Frode Reppe 

Eli Ann Karlsen 

Pål Terje Bekken 

Elin A. Wahlvåg 

Torill Pettersen 

 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ola Vie 

 

Fremskrittspartiet: 

Olaf Reppe 

Jarl Arthur Dyrvik 

Vivian Dolen Sørdal 

Aleksander Søreng 

Peggy Alise Johansen 

 

Senterpartiet: 

Bjørnar Espnes 

 

Høyre: 

Martin Nilsen 

Heidi Glørstad Nielsen 

 

 

Venstre: 

Arvid Hammernes 

Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  

Lillian Holm 

 

Faste representanter med forfall: 

 

Arbeiderpartiet: 

Frode Reppe 

Pål Terje Bekken 

Torill Pettersen 
 

Sosialistisk Venstreparti: 

Ola Vie 

 

Fremskrittspartiet: 

Jarl Arthur Dyrvik 

Aleksander Søreng 

Peggy Alise Johansen 
 

Venstre: 

Vibeke Franck Sehm  
Edvin Paulsen  

 

 

Vararepresentanter som møtte: 

 

Arbeiderpartiet: 

Ann Kristin Kristoffersen 

Torbjørn Taraldsen 

Sosialistisk Venstreparti: 

Håvard Holte Os 

 

Fremskrittspartiet: 

Terje Grytvik 
 

Venstre: 

Ola Grønnskag 

Ingrid Skjærstein Johansen 
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Merknader: 

 
1. Statusorientering fra SIO ved Bjørn Buan 
2. Innkalling til møte og saksliste ble enstemmig godkjent. 

 

 

 

Underskrift: 
 

 

 

Berit Flåmo Olaf Reppe 

Ordfører Protokollunderskriver 

 

 

 

Siv-Tove Skarshaug 

Sekretær 
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HOVEDUTSKRIFT 
 

 

Utvalg : Kommunestyret 

Møtedato: 23.09.2015 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

  Innhold 
 

93/15 15/1306   

 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 26.08.15  

 

94/15 15/1299   

 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN 2015-2019  

 

95/15 13/1353   

 REGULERINGSENDRING - VALEN BOLIGFELT  

 

96/15 15/1008   

 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSENDRING FOR DEL AV GNR. 16, BNR. 2  

 

97/15 15/1134   

 HØRING OM EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG 

BRUK  

 

98/15 15/1133   

 RESSURSKREVENDE TJENESTER TIL ENKELTBRUKER. FINANSIERING 

 

99/15 15/1177   

 KVARTALSRAPPORT - 2. KVARTAL 2015  

 

100/15 15/1307   

 ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

101/15 15/1308   

 RÅDMANNENS ORIENTERING  
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93/15  

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 26.08.15  

 

 

Vedtak: 

 

Protokoll fra møte 26.08.15 godkjennes som framlagt. 

 

Enstmemig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 23.09.15: 

 

Kulepunkt 3 og 4 i protokoll fra 26.08.15 må rettes opp.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 30.04.15 godkjennes som framlagt. 

 

  

94/15  

GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN 2015-2019  

 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til konstituerende møte den 15.10.15. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 23.09.15: 

 

Saken utsettes til konstituerende møte den 15.10.15. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyrevalget i Frøya kommune for perioden 2015 – 2019 godkjennes. 

 

  

95/15  

REGULERINGSENDRING - VALEN BOLIGFELT  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune egengodkjenner reguleringsendring for Valen boligfelt med plankart, datert 12.06.2015, 

bestemmelser, datert 17.06.2015 og beskrivelse datert 22.11.2013. 

Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 23.09.15: 

 

Rep. Kristin Reppe Storø ba om vurdering av sin habilitet da hun er tiltakshaver i saken. 

 

Rep Kristin Reppe Storø ble enstemmig vedtatt innhabil. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune egengodkjenner reguleringsendring for Valen boligfelt med plankart, datert 12.06.2015, 

bestemmelser, datert 17.06.2015 og beskrivelse datert 22.11.2013. 

Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14  
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96/15  

SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSENDRING FOR DEL AV GNR. 16, BNR. 2  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for deler av Gnr. 16, bnr. 2, Kverva med 

beskrivelse, plankart og bestemmelser datert 11.09.2015. 

 

Vedtaket fattes i medhold til PBL § 12-12. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre egengodkjenner reguleringsplan for deler av Gnr. 16, bnr. 2, Kverva med beskrivelse, 

plankart og bestemmelser datert 11.09.2015. 

 

Vedtaket fattes i medhold til PBL § 12-12. 

 

  

97/15  

HØRING OM EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I VERK OG BRUK  

 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune viser til Finansdepartementets høringsnotat av 18.06.2015, og avgir følgende 

høringsuttalelse: 

 

Frøya kommunes primære standpunkt er at en endring av eiendomsskatteloven slik som beskrevet i 

høringsnotat fra Finansdepartementet ikke kan støttes. Kommunens syn begrunnes slik: 

 

 En omlegging som beskrevet medfører betydelige bortfall i inntekter for kommunene. For Frøya 

kommune sitt vedkommende medfører endret regelverk et inntektsbortfall på ca. 1,1 millioner. 

 Inntektsbortfallet er ikke foreslått finansiert. Det innebærer at kommunene må redusere sine 

utgifter gjennom kutt i tjenesteproduksjonen. 

 Grensesnittet mellom hva som skal inngå i skattegrunnlaget og hva som ikke skal inngå oppleves 

lite gjennomtenkt, og kan virke konkurransevridende. 

o Vannkraftanlegg skal betale skatt som i dag, mens det ut fra forslaget ser ut som 

vindkraftanlegg i det vesentlige fritas for beskatning 

o Overføringslinjer for elektrisk kraft inngår i skattegrunnlaget, mens overføringslinjer 

for data fritas. 

 

Frøya kommunes sekundære standpunkt er at iverksettelse av den nye ordningen må utsettes inntil: 

 

o Kommunene som rammes av endringen i form av lavere inntekt fra eiendomsskatt blir 

kompensert gjennom økte overføringer fra staten. 

o Det gis en grundigere gjennomgang og avklaring på hvilken metode som skal benyttes for å 

avgrense hva som skal inngå i skattegrunnlaget for dagens ”verk og bruk”, og hva som skal 

trekkes ut. Særlig bør det nye regelverket avklare den eiendomsskatterettslige stillingen til 

vindkraftverk, samt ulike overføringslinjer. 

 

Vedtatt med 18 mot 2 stemmer. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 23.09.15: 

 

Rep. Olaf Reppe fremmet følgende forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune støtter departementets forslag om at arbeidsmaskiner m.v. i verk og bruk skal trekkes ut av 

grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.  
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Votering: 

 

Formannskapets innstilling: Vedtatt med 18 mot 2 stemmer. 

Frp forslag falt med to stemmer avgitt av rep. Olaf Reppe og Terje Grytvik. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Alternativ 1: 

 

Frøya kommune viser til Finansdepartementets høringsnotat av 18.06.2015, og avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Frøya kommunes primære standpunkt er at en endring av eiendomsskatteloven slik som beskrevet i høringsnotat 

fra Finansdepartementet ikke kan støttes. Kommunens syn begrunnes slik: 

 

 En omlegging som beskrevet medfører betydelige bortfall i inntekter for kommunene. For Frøya 

kommune sitt vedkommende medfører endret regelverk et inntektsbortfall på ca. 1,1 millioner. 

 Inntektsbortfallet er ikke foreslått finansiert. Det innebærer at kommunene må redusere sine utgifter 

gjennom kutt i tjenesteproduksjonen. 

 Grensesnittet mellom hva som skal inngå i skattegrunnlaget og hva som ikke skal inngå oppleves lite 

gjennomtenkt, og kan virke konkurransevridende. 

o Vannkraftanlegg skal betale skatt som i dag, mens det ut fra forslaget ser ut som 

vindkraftanlegg i det vesentlige fritas for beskatning 

o Overføringslinjer for elektrisk kraft inngår i skattegrunnlaget, mens overføringslinjer for data 

fritas. 

 

Frøya kommunes sekundære standpunkt er at iverksettelse av den nye ordningen må utsettes inntil: 

 

o Kommunene som rammes av endringen i form av lavere inntekt fra eiendomsskatt blir kompensert 

gjennom økte overføringer fra staten. 

o Det gis en grundigere gjennomgang og avklaring på hvilken metode som skal benyttes for å avgrense 

hva som skal inngå i skattegrunnlaget for dagens ”verk og bruk”, og hva som skal trekkes ut. Særlig bør 

det nye regelverket avklare den eiendomsskatterettslige stillingen til vindkraftverk, samt ulike 

overføringslinjer. 

 

  

98/15  

RESSURSKREVENDE TJENESTER TIL ENKELTBRUKER.  

FINANSIERING 

 

 

Vedtak: 

 
1.  Kommunestyret innvilger økning i tjenestetilbudet til bruker, fra 1,3 årsverk til 5,6 

årsverk fra 01.03.15  

 

2.  Pleie og omsorgstjenesten styrkes med kr 1.875.000,- og øremerkes enkeltbruker. 

Midlene tas fra disposisjonsfondet. Disponibel sum i disposisjonsfond per 16.09.15 er 

kr. 12 546 602,00  

3.  Årsverksøkningen legges inn i økonomiplan for 2016 – 2020  

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

1.  Kommunestyret innvilger økning i tjenestetilbudet til bruker, fra 1,3 årsverk til 5,6 årsverk 

fra 01.03.15  

 

2.  Pleie og omsorgstjenesten styrkes med kr 1.875.000,- og øremerkes enkeltbruker. Midlene tas 

fra disposisjonsfondet. Disponibel sum i disposisjonsfond per 16.09.15 er kr. 12 546 602,00  

3.  Årsverksøkningen legges inn i økonomiplan for 2016 – 2020  

 

  

99/15  

KVARTALSRAPPORT - 2. KVARTAL 2015  

 

Vedtak: 

 

Frøya kommunestyret tar Kvaltalsrapporten til etteretning. 

Kommunestyret ber rådmann komme tilbake med en orientering om status på fondene og 

finansforvaltningen til neste kommunestyremøte. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 23.09.15: 

 

Rådmann orienterte fra kvartalsrapporten i forbindelse med spørsmål fra representanter i møtet. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Frøya kommunestyret tar Kvaltalsrapporten til etteretning. 

Kommunestyret ber rådmann komme tilbake med en orientering om status på fondene og finansforvaltningen til 

neste kommunestyremøte.» 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kvartalsrapport 2. kvartal godkjennes som vedlagt.   

 

  

100/15  

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Kort referat fra fylkesmannens høstkonferanse på Selbu 

 

Oppfordret kommunestyret til å være med å gi kr.10.000,- til Røde kors i forbindelse med 

flykningesituasjonen.  

Rådmann ble bedt om å komme med sak til neste formannskapsmøte vedr.dette. 

 

Varaordføreren orienterte fra fiskerikonferansen den 21. september. 
 

  

101/15  

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

Vedtak: 

 

Refererte til gjennomgang av kommunebarometeret og utfyllende orientering i formannskap, det referer til 

vedlagt presentasjon fra kommunalsjefen. 

 

Ny økonomisjef i Frøya kommune blir Tomas Sandvik.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: G24 &01  

Arkivsaksnr.: 15/1096    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra 

Kommunestyret 

 

 

ENDRING AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM 

KOMMUNENE FRØYA OG HITRA FOR JORDMORHELSETJENESTEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneloven § 28-1 b, administrativ vertskommunesamarbeid. 

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

vertskommunemodell med felles folkevalgt nemd. 

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

på Frøya og Hitra. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Saksprotokoll KST 21.03.13, sak 32/13 

2. Samarbeidsavtale for jordmortjenesten. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

 

2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles 

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

representasjon fra begge deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: 

 

 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 



 Legevakt  

 

Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal koordinering på politisk nivå for 

følgende områder som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: 

 

 Livsstil – og folkehelsesenter med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og 

lærings – og mestringstilbud 

 Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling   

 

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

 

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

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

barneverntjenester og lov om sosiale tjenester i arbeids – og velferdsforvaltningen 

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

Øyregionen” under felles folkevalgte nemnder: 

 

 Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. 

 

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

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

drift). 

 

 

 

Vurdering: 

 

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

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

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Herredshuset Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 21.03.2013 

Sak: 32/13  Arkivsak: 11/1386 

 

SAMARBEIDSAVTALE OM VERTKOMMUNESAMARBEID MED FELLES FOLKEVALGT NEMND 

FOR "SAMHANDLING I ØYREGIONEN FRØYA OG HITRA"  

 

Vedtak: 

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

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

Frøya og Hitra kommuner. 

 

2. Tjenestesamarbeidet organiseres som vertskommunesamarbeid med felles folkevalgte nemnder i 

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

deltakerkommunene for følgende samarbeidsområder: 

 
 Barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator 

 Legevakt  

 

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

områder som organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid: 

 

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

mestringstilbud 

 Samarbeid om korttidsplasser i sykehjem 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling   

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

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

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

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

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

 

 Vertskommunesamarbeid innenfor barnevern 

 Psykisk helsearbeid 

 Sosialtjenesten i NAV 

 Jordmortjenester 

 Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg 

 Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator og legevakt. 

 

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

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

 

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

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

 

5. Gjeldende delegering innenfor Lov om barneverntjenester videreføres. 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Herredshuset Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

6. Frøya kommunestyre vedtar vedlagte detaljerte samarbeidsavtaler for: 

 

 Felles forvaltningskontor for helse og omsorg 

 Psykisk helsearbeid 

 Livsstil og folkehelsesenter 

 Samarbeid om kompetansetiltak og kompetanseutvikling 

 Folkehelsearbeid og felles folkehelsekoordinator 

 

Øvrige samarbeidsavtaler for de ulike tjenestesamarbeidene legges fram til behandling i 

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

 

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

full gjennomgående representasjon: 

1) Helge Borgen 

Personlig vara: Eli Ann Karlsen 

2) Martin Nilsen 

Personlig vara: Gunn Heidi Hallaren 

3) Ola Grønskag 

Personlig vara: Aleksander Søreng 

 

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

1) Hallgeir Bremnes 

Vara: Heidi Glørstad Nielsen 

 

 Enstemmig 

 

 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 21.03.13: 

 

Flg. omforente forslag på medlemmer ble fremmet: 

 

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

gjennomgående representasjon: 

Helge Borgen 

Personlig vara: Eli Ann Karlsen 

Martin Nilsen 

Personlig vara: Gunn Heidi Hallaren 

Ola Grønskag 

Personlig vara: Aleksander Søreng 

 

Frøya kommunestyre oppnevner følgende medlem til de to klagenemndene: 

Hallgeir Bremnes 

Vara: Heidi Glørstad Nielsen 
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SAMARBEIDSAVTALE FOR 
TJENESTEOMRÅDET:  

 

JORDMORTJENESTEN 
FOR KOMMUNENE FRØYA OG HITRA 
 

  

  
 

 

 

Kommunene Frøya og Hitra inngår herved avtale om interkommunal jordmortjeneste 

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

Frøya kommune er vertskommune for dette samarbeidet. 

 

 

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

kommunene Frøya og Hitra, i den hensikt å: 

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

b) Tilby tjenester av høy faglig kvalitet 

c) Utforme en helhetlig tiltakskjede til brukernes beste 

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

spesialisthelsetjenesten. 

 

Mål: 

 Initiere og samarbeide om forbyggende virksomhet i begge kommuner  

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

kommuner i samarbeid med andre i helsetjenesten. 

 Sikre tilgang på god og bred kompetanse 

 Sikre stabilitet i tjenestetilbudet 

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

m.m.  

 

Kommunens og jordmors plikter og rettigheter følger av: 

 Lov om helse- og omsorgstjenesten i kommunene 

 Forskrift om stønad til dekning av jordmorhjelp 

 Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

 Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen 

 Avtaler mellom KS og jordmorforeningen 

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

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

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

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

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

avtale som inngås. 

 Å gjøre tilbudet kjent for befolkningen. 

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

tverrfaglig samarbeid om svangerskapsomsorgen og opplysningsvirksomheten til ungdom, 

blivende foreldre o.a. i begge kommuner. 

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

dokumentere omfanget av og innholdet i praksisen. 

 Jordmor skal på begrunnet forespørsel informere kommunene om andre avtalehjemler, 

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

 Rapportere skriftlig til virksomhetsleder 2 ganger årlig. 

 Holde seg oppdatert ved kurs og hospitering. 

 Følge øvrige helsepolitiske målsettinger for tjenesten. 

 

 

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

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

Jordmor har tilstedeværelsesplikt i samarbeidskommunene, og skal delta i tverrfaglig 

samarbeid. 

 

Vertskommunen har det fulle arbeidsgiveransvar for jordmor. 

 

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

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

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

Jordmor selv er ansvarlig for å føre journal og arkiv. 

 

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

 

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

treffe avgjørelser i de type saker som inngår i samarbeidsavtalen. 

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

å deleger myndighet til rådmannen i vertskommunen.  

 

6. Klagebehandling 
Fylkesmannen er klageinstans i enkeltvedtak.  

 

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

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

Det vises til overordnet samarbeidsavtale pkt 7.1: 

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

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

administrasjonskostnader slik som lisenser m.m. 

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

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

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

 

7.2  Budsjett 

Virksomhetsleder er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag for deltakende kommuner innen 

1. september i året før budsjettåret.   

 

7.3 Rapportering 

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

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

virksomhetsleder. 

 

Vertskommunen fører regnskap og ivaretar all ekstern rapportering fra tjenesten. 

Samarbeidskommunene skal ha økonomiske rapporter hvert tertial som forelegges nemnda til 

behandling. Rapporten sendes også direkte fra vertskommunen til administrasjonen i 

deltakerkommunen. Vertskommunen utarbeider nærmere rutiner for alle former for 

rapportering i tråd med gjeldende praksis for rapportering i vertskommunen. 

Vertskommunen oversender årsrapport og regnskap til deltakerkommunen 

 

7.4 Overføringer mellom kommunene 

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

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

 

7.5 Årsavregning 

a) Årsavregning skjer primo februar   

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

overordnet samarbeidsavtale.  Kostnadsfordelingen beregnes med de samme 

parameterne som i budsjettet. 

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

Svanhild Mosebakken     Laila Eide Hjertø 

Rådmann       Rådmann 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 15/1205    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

MARKA - PROSJEKTET. IGANGSETTING AV TILTAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret godkjenner at utbygging av gapahuk og 1.byggetrinn av 

steinalderstien iverksettes så snart som mulig. 

2. Kostnadene - estimert til kr. 265.000 - dekkes innenfor vedtatte rammer for Marka-

prosjektet, jfr. kommunestyrevedtak i sak 57/15, pkt. 8. 

3. Det forutsettes at utbyggingen skjer i samråd med grunneier og at gapahuken og stien 

har en utforming, standard og kvalitet etter fastlagte retningslinjer. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Svar på søknad om økonomisk støtte. 

Kart. 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Pkt. 8 i k-sak 57/15 lyder: 

«Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 

Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger kr. 

200.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra 

kontonr. 4224.06.21511 – vederlag grønne oppdrettskonsesjoner.» 

Markaprosjektet i Helhetlig Idrettspark inneholder følgende tiltak: 

• Gi «Steinalderløypa» universell utforming. 

• Rehabilitere og flytte gapahuken nærmere vannet, gjerne på en plattform med universell 

adkomst. 

• Skilting 

• Oppgradere allerede eksisterende stier og binde sammen stier. 



• Se på muligheter for å oppgradere noen av stiene til terrengsykkel-stier 

• O-kart/sprintkart 

Steinalderløypa var ment å ha universell utforming helt fram til den siste steinalderplassen i Vavika, 

vest for Hamarvatnet. En slik utforming kan innebære inngrep i naturen som må ha godkjenning. Vi 

snakker da om strekningen fra gapahuken over høyden og ned mot bekken mellom Hamarvatnet og 

Liltvatnet. Dette er en strekning på ca 500 meter, og stien må legges i svinger a la Trollstigveien for 

at ikke stigningsprosenten blir for høy. I møte i brukergruppa 28.september 2015 ble det enighet om 

å vente med de siste 500 metrene og bygge stien fra vanntanken ned mot gapahuken som første 

byggetrinn. Samtidig – og helst før - bør nåværende gapahuk rives og en ny bygget ved vannkanten. 

Vedtatte budsjett for Marka-prosjektet: 

HVILKE KOSTNADER  

Gi «Steinalderkøypa» universell utforming. 500.000 

Rehabilitere/flytte eksisterende gapahuk 100.000 

Utarbeidelse av o-kart/sprintkart 100.000 

Oppgradering av stier for terrengsykkel 200.000 

Skilting   50.000 

SUM 950.000 

 

4. Finansiering 

HVEM  

Frøya kommune 200.000 

Stiftelser 300.000 

Tour de Frøya 100.000 

Spillemidler 250.000 

Andre/dugnad 100.000 

SUM 950.000 

 

Det er nå bevilget følgende til prosjektet: 

Frøya kommune:     kr.200.000 

Ervik Laks & ørret:    kr.100.000 

Marine Harvest:    kr.100.000 

SUM:      kr.400.000 

Det forventes svar fra Ekstrastiftelsen i slutten av november. Søknaden er sendt fra Frøya Turlag, 

som er støtteberettiget. 

Spillemiddelsøknadene jobbes det med i disse dager. Søknadsfristen er 15.januar 2016.  

Tour de Frøyas bidrag avhenger av hvorvidt vi får til sykkelstier heller ikke. Her kan støtten bli 

høyere enn kr. 100.000. 

Støtten fra Ervik Laks & Ørret og Marine Harvest gjør at finansieringen er blitt tryggere og at 

prosjektet ikke står og faller med hva vi får fra Ekstrastiftelsen. Støtten fra Ervik Laks & Ørret til 

Helhetlig Idrettspark er samlet på 195.000 kr fordelt over 3 år, med kr. 65.000 i 2015. Marine 



Harvest har samlet bevilget kr. 200.000 til Helhetlig Idrettspark, hvorav kr. 100.000 er øremerket 

Marka-prosjektet. De setter som betingelse at midlene brukes i 2015. 

Det er signert avtale med grunneier om bygging av stien. 

Vurdering: 

 
Rådmannen mener det er fornuftig at første del av Steinalderstien og gapahuken bygges så snart som 

mulig. Den vil gi nye muligheter for flere brukere, ikke minst for funksjonshemmede. Dersom siste 

etappe av stien fram mot Vavika vil gi for stort inngrep i naturen, vil i alle fall ca. 1000 meter sti fra 

Golan til Hamarvatnet ha universell utforming. Det er til å leve med at de siste 500 metrene ikke vil 

kunne får slik utforming. Det er også viktig å komme i gang i høst, jfr. betingelsen for tilskuddet fra 

Marine Harvest. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torbjørn Berglann Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1431    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON AV EIENDOMSFORVALTNINGEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret ber om at rådmann: 

a) Påser at systemet for oversikt over bygningsmassen, v-Pro, blir tatt i bruk. Dette 

for å sikre en systematisk oversikt over bygningsmassen, samt at rapporteringen 

til KOSTRA ivarets i samsvar med krav. 

b) Sikrer at systemet for håndtering av avvik knyttet til bygningsmassen, 

Kvalitetslosen, brukes i samsvar med intensjonene, for å sikre dokumentert 

oversikt og oppfølging av bygningsmassen 

2. Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kontrollutvalgets innstilling med saksutredning og konklusjon. 

Forvaltning av bygninger og grunneiendom. 

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedlegg fra forvaltningsrevisjonen. 

 

Vurdering: 

 

Se vedlegg fra forvaltningsrevisjonen. 

 

 

 

 

 

 

































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1435    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

1. Møteprotokoll fra Kontrollutvalget 

2. Møteprotokoll fra KonSek - Styret 

3. Møteprotokoll fra felles folkevalgt nemnd 

4. Møteprotokoll fra generalforsamling i Kystlab-PreBIO AS 

5. Møteprotokoll fra Vertskommunenemnd SIO 

 

 

 

 

 

 

 

























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1422    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/1426    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  

 

 

Forslag til vedtak: 
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