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166/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.09.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 23.09.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 23.09.21 
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167/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

KORONA - KOMMUNENS TILTAK 

Protokoll fra felles formannskapsmøte 29. og 30.09.21 - Frøya - Hitra - Trondheim – Nærøysund 

Referat møte i styringsgruppa 4.10.21 

Svar fra Det kongelige samferdselsdepartement 

Trøndelag tingrett - domstol for hele Trøndelag (468201) 

Uttalelse Frøya næringsforum okt 21 
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168/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 Status i arbeidet med plan for selvmordsforebygging 

o Oppstartsamling - samarbeid med Hitra kommune 

o Oppfølging av møte med ungdommene «Klubben-kvelden» 

o Veien videre 

 

 Statsbudsjettet, føringer for Frøya kommune 

 

 Evt. andre orienteringer i møtet 
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169/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

Grunngitt spørsmål: 

 

I E24 den 2.oktober kan vi lese en artikkel, «Stormen på Frøya». På slutten av denne artikkelen kan vi 

også lese kommunedirektør og assisterende kommunedirektør sine meninger om temaet havvind. Deres 

meninger er udelt positive, og de har dermed offentlig kommet med sin innstilling til en politisk sak som 

enda ikke har kommet på sakskartet. Disse uttalelsene ble gitt som ansatte i administrasjonen og ikke som 

privatpersoner. Vi mener at dette er en uheldig påvirkning av et eventuelt utfall av en politisk sak om 

temaet, og stiller oss undrende til om dette er innenfor administrasjonens ansvarsområde. Det er viktig å 

skille mellom politikk og administrasjon i en kommune. Om politikerne får opp en sak som omhandler 

temaet som administrativ ledelse har kommet med synspunkter på, her om havvind, kan konsekvensen bli 

at de som kom med uttalelsen blir kjent inhabile. Om dette skjer så vil det i dette tilfellet, hvor 

inhabilitetsspørsmålet gjelder kommunedirektør og assisterende kommunedirektør, i følge 

forvaltningslovens §6 kunne føre til at resten av administrasjonen kan bli erklært inhabile. 

 

Spørsmålene blir derfor: 

Er det greit for oss politikere i Frøya kommune at personer i administrative stillinger i kommunen i kraft 

av sin stilling uttaler seg om saker som blir, eller som senere vil/kan bli behandlet politisk? 

 

Er vi beredt til å ta de konsekvenser en slik handling kan få mtp saksbehandling? 

 

Med hilsen  

Dordi Hammer for Rødt Frøya 

 

 

Orienteringer: 

 

KS kommunebesøk 

Fyr 

Skoleutvalg Guri Kunna 

Webinar Husbanken 

Jubileum Nordskag oppvekstsenter 

Konstituerende møte politisk samarbeidsutvalg 

Kyst-elektro Miljøfyrtårn 

Brohodekonferansen 

Befaring innsigelsessak Uttian 

Hurtigbåtanbudet 

Tunnelsaken  
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HOVEDUTVALGLEDERNES ORIENTERING  
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ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 172/21 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.10.2021 

Arkivsaksnr: 

21/2085 

Sak nr: 

172/21 

Saksbehandler: 

Mona Skarsvåg 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

172/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

VALG AV MEDLEMMER TIL FRØYA UNGDOMSRÅD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter Frøya ungdomsråds forslag til kandidater. 

Kommunestyret velger følgende faste medlemmer og varamedlemmer, for perioden 2021 - 2022: 

 

Faste: 

Synne Måsøval – velges for 2 år 

Sigurd Vie – velges for 2 år 

Kamile Zekonyte – velges for 2 år 

 

Andrea Reppe Vatn – har 1 år igjen 

Johan Rise Mathisen – har 1 år igjen 

  

Vara: 

1. Leander Reppe Vatn – velges for 2 år 

2. Thea Stordahl – velges for 2 år 

3. Kristoffer Henriksen – velges for 1 år 

4. Magnus Floer Thomassen – velges for 1 år 

 

Rådet er konstituert, og har innstilt Synne Måsøval til leder og Sigurd Vie til nest-leder. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommuneloven sier tilhørende forskrift om medvirkningsorganer; 

 

Kommuneloven § 5 12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, 

og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

 

Kommunestyret skal velge et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha 

fylt 19 år. Rådet er rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. 

 

Forskriften beskriver oppgaver, organisering og saksbehandling. 

 

§ 2. Oppgaver 

Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen. 

Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal 

kommunestyret forelegge for rådene. 

Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke 

utfallet av saken. 

Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge 
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saksdokumentene til det politiske organet som vedtar saken endelig. 

Rådene skal hvert år utarbeide sin årsmelding som skal legges fram for 

kommunestyret. 

Kommunestyret kan gi medlemmer av rådene møte og talerett i folkevalgte organer. 

 

§ 3. Sammensetning og organisering 

Kommunestyret vedtar sammensetningen av ungdomsrådet. De bestemmer også 

hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. 

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om 

medlemmer. 

Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariathjelp. I Frøya kommune er koordinatorrollen lagt til kulturkonsulent. 

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat, 

fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. 

Medlemmene i ungdomsrådet er folkevalgte, med de rettigheter og plikter det fører med seg jfr § 8 i 

kommuneloven. 

 

Frøya ungdomsråd arrangerte ungdomshøring 13.09.2021, og stiller følgende forslag på kandidater til rådet, for 

kommende periode: 

 

Faste: 

Leder, Synne Måsøval – for 2 år 

Nest-leder, Sigurd Vie – for 2 år 

Kamile Zekonyte – for 2 år 

 

Andrea Reppe Vatn – har 1 år igjen 

Johan Rise Mathisen – har 1 år igjen 

 

Vara: 

1. Leander Reppe Vatn – for 2 år 

2. Thea Stordahl – for 2 år 

3. Kristoffer Henriksen – for 1 år 

4. Magnus Floer Thomassen – for 1 år 

 

Rådet har konstituert seg og innstilt Synne Måsøval til leder og Sigurd Vie til nest-leder. 

Rådet ønsker å sette Kristoffer Henriksen og Magnus Floer Thomassen inn som nye vara midt i perioden, på 

grunn av innvilget permisjon fra Kwanthida Poonsawat og Emma Greiff. Begge hadde 1 år igjen som vara. 

 

Vurdering: 

 

Frøya ungdomsråd er kjent med valgordningen som kommuneloven legger føringen for. Det avtroppende rådet 

gjennomførte ungdomshøring 13.09.2021. Rådet fant ivrige og motiverte kandidater som er villige til å være den 

viktige stemmen som skal representere ungdommene i kommunen vår. Å innstille rådets eget forslag på 

medlemmer, bør være det beste utgangspunktet når kommunestyret skal velge medlemmer for kommende 

periode. 
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184/21 Formannskapet 19.10.2021 

173/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL AUGUST 2021  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Økonomirapport 2. tertial, august 2021 tas til orientering.   

 
Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.10.2021 sak 184/21 

 

Vedtak: 

 

Økonomirapport 2. tertial, august 2021 tas til orientering.   

 
Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Økonomirapport 2. tertial, august 2021 tas til orientering.   
 

 

Vedlegg/ikke vedlagt: 

 

Digitalt dokument i Framsikt ligger her:  

https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202108-2tertialfr_/ 

 

(Åpne linken i nettleseren manuelt)  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Digitaliseringen av budsjett og økonomiarbeidet ved hjelp av programvaren «FRAMSIKT» har bidratt til å gi oss 

bedre oversikt, og en enklere oppfølging og styring av budsjett og regnskap. Dette gjelder både ute i tjenestene, 

rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 

Årets andre tertialrapport er, som første tertial, heldigital – slik at alle med digitale tilganger, kan få et godt 

innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  

Den første tertialrapporten i 2021 var noe begrenset i omfang og dybde. I denne rapporten fra 2. tertial er det 

kommet inn følgende endringer: 
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 Rapportering på prosjekter 

 Rapportering på politiske verbalvedtak 

 Rapportering på administrative satsningsområder 

Per 2. tertial har kommunen et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på totalt 18,33 millioner kr. 

Der inntekter, netto finansutgifter, avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner er på til sammen 45 millioner kr over 

budsjett.   

Rammeområdenes brutto merforbruk er på 27,11 millioner kr. I dette brutto merforbruket må følgende korrigeres 

som følge av ikke budsjetterte utgifter og regnskapsmessige belastninger.  

 Premieavviket med 2,40 millioner kr. 

 Regnskapsførte inntekter i 2020 som må omposteres og med det reverseres i årets regnskap 7,47 

millioner kr. 

 Ulike prosjekter som det er bevilgninger på utenfor driften og skal ved årsslutt krediteres driften 5,30 

millioner kr. 

 Refusjon av sykepenger for august er ikke regnskapsført virksomhetene 1,76 millioner kr. 

 Utgifter til Korona 6,44 millioner kr. 

Total 23,37 millioner kr 

Netto merforbruk er pr august, når ovennevnte faktorer er hensyntatt på kr 3,74 millioner kroner. 

Når merutgifter til korona holdes utenfor, skyldes overforbruket i sin helhet utfordringer innen rammeområdet 

helse og mestring 

 Økt bruk av vikartjenester følge manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud. 

Gjelder pleie og omsorg, bo-aktivitet og miljøtjenesten, barnevernstjenesten og NAV sosialtjenesten 

 Inntektskrav som er budsjettert for høyt, gjelder PLO og BAM 

 Utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. Olavs innen frist. 

 Utgifter til bolig, rustjenesten (regnskapsførers på fellestjenestene) 

Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 2. tertial på 8,1% med henholdsvis 1,7% på 

korttidsfravær og 6,3% på langtidsfravær. Sammenlignet med samme periode i 2020, var totalt sykefravær på 9,7 

med fordelingen 1,5 % og 8,2 % på henholdsvis korttids- og langtidsfraværet.  

På området helse og mestring foreslår kommunedirektøren en budsjettjustering 2 tertial for kompensere for bl.a 

virksomhetenes bemanningsutfordringer. Denne fremmes som egen sak.  

Kommunedirektøren jobber aktivt med at virksomhetene innen helse og mestring i 2022 og planperioden skal få 

et budsjett som er realistisk å drive tjenestene for.  

En budsjettpremiss for 2021 var å jobbe videre med å se på effektiviseringsgevinster i form at strukturendringer, i 

hele organisasjonen. Pga pågående koronaepidemi, har fokuset vært på å håndtere denne. Det har derfor ikke 

vært mulig å prioritere omstillings og effektiviserings-prosesser på strukturnivå i 2021, og 

kommunedirektøren ser at effektiviseringskravet på 2,5 millioner kroner vil bli vanskelig å nå for 2021. 

Kommunedirektøren vil derfor evt. fremme en ny budsjettjustering i desember, når der foreligger en total oversikt 

over driften for 2021. 
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Innstilling til vedtak 
Økonomirapport 2. tertial, august 2021 tas til orientering.   

Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000             

  Budsjett 
hiå. 

Regnskap 
hiå. 

Avvik hiå. Budsjett 
2021 

Årsprognose Prognose 
årsavvik 

Sentrale inntekter -220 326 -255 644 35 318 -360 175 -360 175 0 

Netto finansutgifter og inntekter 25 701 10 849 14 853 68 492 68 492 0 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -8 906 -4 183 -4 723 -11 122 -11 122 0 

Til disposisjon -203 530 -248 978 45 447 -302 805 -302 805 0 

Fellestjenester 26 466 30 172 -3 706 42 354 42 354 0 

Oppvekst 72 815 73 716 -901 113 654 113 654 0 

Helse og mestring 91 571 103 563 -11 992 144 174 150 174 -6 000 

Kultur og idrett 4 931 4 283 647 7 539 7 539 0 

Teknisk 11 656 17 066 -5 411 18 351 18 351 0 

Inntekter 0 26 -26 -29 009 -29 009 0 

Finans 2 355 8 085 -5 729 5 742 5 742 0 

Sum disponering 209 794 236 911 -27 117 302 805 308 805 -6 000 

              

Merforbruk -/mindreforbruk + 6 264 -12 067 18 330 0 6 000 -6 000 

 
Kommentarer til tabellen "Totaloversikt økonomi" 

 
  
Tabellen viser at vi per 2. tertial har et regnskapsmessig mindreforbruk på totalt 18,33 mill kr. Der 
inntekter, netto finansutgifter, avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner er på til sammen 45 mill kr 
over budsjett.  Rammeområdenes merforbruk er på 27,11 mill kr. I dette merforbruket må følgende 
korrigeres som følge av ikke budsjetterte koronautgifter og regnskapsmessige belastninger som for 
eksempel premieavvik og regnskapsførte inntekter i 2020 som må omposteres og med det 
utgiftsføres i årets regnskap. I tillegg er det prosjekter på rammeområde teknisk som det er 
bevilgninger på utenfor driften og skal ved årsslutt krediteres driften. Refusjon av sykepenger for 
august på 1,76 mill kr er ikke regnskapsført virksomheten – ref tabell under. Korrigert merforbruk pr. 
august er dermed på kr 3,748 mill.kr  
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Sykefravær samlet  

  

Status sykefravær per august 2021 

Sykefraværet er for hele kommunen etter 2. tertial på 8 % med henholdsvis 1,7 % på korttidsfravær 
og 5,3 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var totalt 
sykefravær på 9,7 med fordelingen 1,5 % og 8,2 % på henholdsvis korttids- og langtidsfraværet.  
  

Status drift for kommunen (1A) 

 
Beløp i 1000               

  Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 
2021 

Rev.bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Rammetilskudd -74 406 -17 251 -
103 014 

-103 014 -103 014 0 0 

Inntekts- og formuesskatt -173 662 -389 526 -
245 161 

-245 161 -245 161 0 -15 795 

Eiendomsskatt -7 576 -8 043 -12 000 -12 000 -12 000 0 0 

Andre generelle driftsinntekter 0 -86 589 0 0 0 0 0 

Sum generelle driftsinntekter -255 644 -501 408 -
360 175 

-360 175 -360 175 0 -15 795 

                

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

250 795 346 113 323 741 326 193 332 193 -6 000 15 795 

                

Avskrivinger 0 34 358 29 009 29 009 29 009 0 0 

                

Sum netto driftsutgifter 250 795 380 471 352 750 355 202 361 202 -6 000 15 795 

Brutto driftsresultat -4 849 -120 938 -7 425 -4 973 1 027 -6 000 0 

                

Renteinntekter -1 672 -6 332 -7 030 -7 030 -7 030 0 0 

Utbytter -5 438 -3 784 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-7 633 -9 912 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 4 788 16 169 23 882 23 882 23 882 0 0 

Avdrag på lån 20 776 34 404 37 630 37 630 37 630 0 0 

Netto finansutgifter 10 821 30 544 39 483 39 483 39 483 0 0 

                

Motpost avskrivninger 0 -34 358 -29 009 -29 009 -29 009 0 0 
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Beløp i 1000               

  Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 
2021 

Rev.bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

                

Netto driftsresultat  5 972 -124 751 3 049 5 500 11 500 -6 000 0 

                

Disponering eller dekning av 
netto driftsresultat 

              

Overføring til investering 114 10 916 0 5 862 5 862 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av bundne driftsfond 

-1 914 2 460 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk 
av disposisjonsfond 

-16 239 94 749 -2 858 -11 172 -11 172 0 0 

Dekning av tidligere års 
merforbruk i driftsregnskapet 

0 16 626 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning 
av netto driftsresultat 

-18 039 124 751 -3 049 -5 500 -5 500 0 0 

                

Fremført til inndekning i senere 
år (merforbruk) 

-12 066 0 0 0 6 000 -6 000 0 

 

Kommentarer til tabellen "Status drift kommunen"  1A 
 

Første del av tabellen som beskriver driftsinntektene på 255,6 mill kr er beskrevet i kommentarene under 

"Totaloversikt økonomi". Netto driftsutgifter er på 250,7 mill kr. (Se tabell 1B på neste side). 

Brutto driftsresultat inkl bruk av fond er per 2. tertial er 4,849 mill kr.  

Netto finansutgifter på 10,82 mill kr er knyttet til avdrag på lån og renteutgifter på 25,55 mill kr, samt gevinst på 

våre fond & aksjer på 14,73 mill kr - se rapport fra GRIEG INVESTOR under FLISA "Sentrale kapitler".   

Summen av Brutto driftsresultat og netto finansutgifter gir Netto driftsresultat på minus 5,972 mill kr. (se også 

under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 

I tillegg kommer bruk av disposisjonsfond – dvs vedtatt prosjekter som er belastet drift i gjennomføringsfasen og 

er ferdig. Dette utgjør 18,03 mill kr.  

Korrigert for dette er regnskapsmessig resultatet per 2. tertial på 12, 066 mill kr.  

   

Status drift for tjenesteområdene (1B) 

 
Beløp i 1000               

  Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 
2021 

Rev. 
bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Fellestjenester 30 172 42 249 39 648 42 354 42 354 0 4 473 

Oppvekst 73 716 111 216 113 787 113 654 113 654 0 228 

Helse og mestring 103 563 157 923 144 041 144 174 150 174 -6 000 9 192 

Kultur og idrett 4 283 8 648 7 843 7 539 7 539 0 38 

Teknisk 17 066 29 917 18 351 18 351 18 351 0 1 864 

Inntekter 26 15 0 0 0 0 0 

Finans 8 042 2 017 -120 -120 -120 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 236 869 351 984 323 551 325 952 331 952 -6 000 15 795 

                

Herav:               

Avskrivinger 0 9 216 0 0 0 0 0 

Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 
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Beløp i 1000               

  Regnskap 
2021 

Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 
2021 

Rev. 
bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Netto renteutgifter og -inntekter 44 0 0 0 0 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-1 914 2 053 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-12 056 -5 398 0 -50 -50 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

250 795 346 113 323 741 326 193 332 193 -6 000 15 795 

 
Befolkningsutvikling 2. Kvartal 2021 
 
  1.Kvartal 

2020 
2.Kvartal 

2020 
3.Kvartal 

2020 
4.Kvartal 

2020 
1.Kvartal 

2021 
2.Kvartal 

2021 

Folketall ved 
inngangen av 
kvartalet 

5 151 5 166 5 196 5 181 5 204 5 213 

Født 17 21 19 14 14 16 

Døde 10 8 7 7 17 9 

Fødselsoverskudd 7 13 12 7 -3 7 

Innvandring 22 13 12 26 24 48 

Utvandring 11 5 15 4 21 57 

Innflytting, 
innenlands 

53 52 71 49 54 65 

Utflytting, 
innenlands 

56 43 95 53 45 53 

Nettoinnflytting, 
inkl. inn og 
utvandring 

8 17 -27 18 12 3 

Folkevekst 15 30 -15 23 9 10 

Folketallet ved 
utgangen av 
kvartalet 

5 166 5 196 5 181 5 204 5 213 5 223 
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År 

 

Sentrale kapitler 
 

Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 

                

  Rev. bud 
hiå. 2021 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Frie disponible inntekter               

Inntekts- og formuesskatt -142 193 -173 662 31 469 -245 161 -245 161 0 -15 795 

Rammetilskudd -72 130 -74 406 2 276 -103 014 -103 014 0 0 

Eiendomsskatt -6 002 -7 576 1 574 -12 000 -12 000 0 0 

Andre generelle driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -220 326 -255 644 35 318 -360 175 -360 175 0 -15 795 
 

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 

                

  Rev. bud 
hiå. 2021 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Finansinntekter/-utgifter               

Renteinntekter -3 770 -1 587 -2 183 -7 030 -7 030 0 0 

Utbytte og eieruttak -4 857 -5 438 581 -5 000 -5 000 0 0 

Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-6 664 -7 633 969 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 15 915 4 730 11 185 23 882 23 882 0 0 

Avdrag på lån 25 077 20 776 4 300 37 630 37 630 0 0 

Avskrivninger 0 0 0 29 009 29 009 0 0 

Sum Finansinntekter/-utgifter 25 701 10 849 14 853 68 492 68 492 0 0 
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Forslag budsjettjusteringer 
 
Beløp i 1000 

          

  Prognose 
avvik 

Forslag til 
justering 

Avvik 
etter 

justering 

Avvik 
etter 
tiltak 

Sum generelle driftsinntekter 0 -15 795 -15 795 0 

Netto finansutgifter 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 

Tjenesteområdene -6 000 15 795 9 795 -6 000 

Totalt -6 000 0 -6 000 -6 000 

 
GRIEG INVESTOR - avkastningsrapport per august 2021 
 

  

Avkastningen er per august på 7,45 mill kr. og verdien av totalporteføljen er på 171,9 mill kr, mot 
164,27 per 31.12.20. 

Skatteinngang per august 2021 

 

  

  
 Skatteinngangen per august på totalt 173,6 mill kr og er med det 47,8 % over 2020 tallene ved 
samme periode. Dvs en økning på 56,1 mill kr og mot 2019 en økning på 53,5 mill kr. 

Status investeringsprosjekter 

Fellestjenester 

 
Beløp i 1000 

  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

Forskudd spillemidler 0 1 000 0 Ikke 
vurdert 

0 1 000 

FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 147 0 147 Ikke 147 0 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

vurdert 

MORGENDAGENS OMSORG 0 139 640 0 Iht. plan 0 131 603 

Ny PaloAlto hovedbrannmur 0 486 0 Ferdig 0 486 

Sum øvrige prosjekter 42 342 5 599 42 342   42 342 30 

Sum 42 489 146 725 42 489   42 489 133 119 
 
 

Oppvekst 
 
Beløp i 1000 

  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 0 1 705 0 Iht. plan 0 0 

Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 0 19 014 0 Ferdig 0 0 

Sum 0 20 719 0   0 0 
 
 

Helse og mestring 
 
Beløp i 1000 

  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

Bofelleskap 5 boenh. ”Frøyablå seng” 156 0 156 Ikke 
vurdert 

156 0 

MORGENDAGENS OMSORG 0 398 0 Iht. plan 0 0 

Sum øvrige prosjekter 0 786 0   0 0 

Sum 156 1 184 156   156 0 
 
 

Kultur og idrett 
 
Beløp i 1000 

  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

FORPROSJEKT MUSEUM 175 0 175 Ikke 
vurdert 

175 0 

Gammelskolen Sistranda 0 87 0 Forsinket 0 87 

Kulturvern: merking og informasjon 0 87 0 Ferdig 0 87 

Opparbeidelse kulturpark-museum 168 0 168 Ikke 
vurdert 

168 0 

Sum øvrige prosjekter 0 2 095 0   0 39 

Sum 343 2 269 343   343 213 
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Teknisk 
 
Beløp i 1000 
  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

              
Anleggsutstyr 6 850 41 6 850 Ferdig 2 350 41 

Anleggsutstyr VA 2 500 1 272 2 500 Iht. plan 2 500 1 272 

AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 8 731 20 8 731 Forsinket 1 731 20 

Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særs 5 298 97 5 298 Iht. plan 5 298 97 

Boliger til personer med aktiv rusavhengi 3 500 0 3 500 Iht. plan 3 500 0 

Bygging av fuglekikking 1 113 91 1 113 Forsinket 1 113 91 

Bygningen til kommunenes anleggsavdeling 
HASA bygget 

19 775 261 19 775 Forsinket 19 775 101 

Digitalisering 3 787 0 3 787 Forsinket 1 787 0 

Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og 
utforming uteområde 

1 300 6 1 300 Forsinket 1 300 6 

ENØK-tiltak 500 388 500 Forsinket 0 0 

FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 7 160 8 910 7 160 Iht. plan 7 160 8 549 

Gamle legekontorene til BAM 24 257 6 684 24 257 Iht. plan 24 257 6 463 

Gammelskolen Sistranda 1 093 5 1 093 Forsinket 1 093 5 

Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 0 315 0 Ferdig 0 77 

Hurtigladestasjon for EL-biler 880 21 880 Ferdig 880 21 

HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 8 523 22 541 Iht. plan 22 541 8 278 

Infrastruktur sentrumsområde 500 0 500 Forsinket 500 0 

Innkjøp vannmålere 5 385 711 5 385 Iht. plan 2 385 711 

Kommunale boliger 0 143 0 Forsinket 0 143 

Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til 
uteområdet for mellomtrinnet 

720 7 720 Iht. plan 550 7 

MORGENDAGENS OMSORG 178 270 275 178 270 Iht. plan 178 270 105 

Nabeita RA-avløpsledning 1 000 176 1 000 Iht. plan 1 000 176 

Nabeita RA-renseanlegg 1 500 456 1 500 Forsinket 1 500 456 

Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod 650 19 650 Forsinket 650 19 

Ny brannbil kl B - KS 21/754, 29.04.2021 820 0 820 Ferdig 820 0 

Ny PaloAlto hovedbrannmur 650 0 650 Ferdig 650 0 

NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 500 0 3 500 Forsinket 3 500 0 

NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 25 311 14 793 25 311 Iht. plan 25 311 14 478 

Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 500 302 500 Ferdig 500 302 

Oppgradering parkeringsplass Sistranda 
barneskole (park and ride) 

400 0 400 Ferdig 400 0 

Oppryding spred avløp Måsøval 4 654 14 4 654 Forsinket 4 654 14 

OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 0 1 000 Forsinket 1 000 0 

PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 8 169 156 8 169 Forsinket 2 169 156 

Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift 
og vedlikehold) 

174 147 174 Iht. plan 174 147 

REHABILITERING FROAN KAPELL 2 500 0 2 500 Iht. plan 2 500 0 

Renholdsmaskiner og moppekjøleskap 745 133 745 Iht. plan 434 133 

RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 61 315 129 61 315 Forsinket 31 315 84 

SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 17 869 58 17 869 Iht. plan 15 869 11 

SANERING AVLØPSANLEGG SULA 10 000 0 10 000 Forsinket 10 000 0 

Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid 16 098 4 117 16 098 Iht. plan 16 098 4 033 

Skjermer og Teams på møterom 300 0 300 Forsinket 100 0 

Sklie 100 111 100 Ferdig 100 111 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2 092 283 2 092 Iht. plan 592 106 

Turistinformasjon 512 0 512 Forsinket 512 0 

Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 8 631 238 Ferdig 238 15 

Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 2 500 9 2 500 Forsinket 2 500 9 

Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger 9 000 0 9 000 Iht. plan 3 000 0 
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  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

              
Utstyr til Jordmortjenesten  255 0 255 Ferdig 255 0 

Utvendig rehab.Høydebasseng 10 110 8 10 110 Forsinket 4 110 8 

Utvidelse av toalett – stellerom for 
pleietrengende barn 

170 143 170 Ferdig 170 143 

VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 16 628 5 395 16 628 Iht. plan 16 628 2 274 

VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 4 756 4 626 4 756 Iht. plan 4 756 4 611 

Vei til Skarpneset næringsområdet 4 153 172 4 153 Forsinket 4 153 172 

Sum øvrige prosjekter 127 038 126 520 127 038   39 858 17 542 

Sum 628 867 194 168 628 867   472 507 70 986 
 
 

 
Finans 
 
Beløp i 1000 

  Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 021 2 193 1 021 Ikke 
vurdert 

1 021 1 021 

Sum øvrige prosjekter 0 35 199 0   0 0 

Sum 1 021 37 392 1 021   1 021 1 021 
 
 

Status politiske verbalvedtak og administrative satsningsområder 
 

Status politiske vedtak (liste kommunenivå) 
 

Helhetlig evaluering av den forebyggende innsatsen i forhold til barn og unge-
156/20 
 
Det er pr. andre tertial sett på rollen til ungdomkontakt og SLT - koordinator. SLT rollen er nå lagt til 
Stab, med tett tilknytning til “Øya”. Ungdomskontakt får nå brukt hele sin stilling til direkte 
tjenesteyting opp imot ungdommen. Det er hittil i 2021 jobbet mye med organisering av 
ungdomsbasen. Det ble besluttet i hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur at 
videreutvikling av fremtidig ungdomsbase sees på gjennom den helhetlig evaluering av den 
forebyggende innsatsen i forhold til barn og unge. Inntil en helhetlig evaluering foreligger driftes 
ungdomsbasen fra virksomheten kultur og idrett ved Frivillighetens- sentralen lokaler, med bidrag 
fra hjelpetjenestene innenfor familie og helse, og interkommunal oppfølgingstjeneste. 
En helhetlig evaluering på dette området må også sees i sammenheng med den interne 
organiseringen av folkehelsearbeidet, der det det er en strategi for planperioden å kunne samle alle 
koordinatorroller i en stilling, da både rus og -kriminalitetsforebyggende arbeid og folkehelsearbeid 
ligger tett knyttet opp til hverandre og ofte er to sider av samme sak. Dette gjelder også MOT-
arbeidet. Hvordan en slik helhetlig evaluering kan gjennomføres er ikke planlagt på nåværende 
tidspunkt.  
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Kjøp av gamle Frøya videregående (dagens Frøya ungdomsskole)-156/20 

 
Har hatt innledende møte med Frøy Eiendom. Har mottatt tilbud. Har fått en juridisk vurdering av 
utkjøp før kontraktens pkt 11 som sier at Frøya kommune kan vurdere kjøp i perioden 1. jan 2025 - 
31. des 2025. Teknisk takst av bygget skjer i uke 39/21. Det vil bli fremmet en politisk sak om 
eventuell utkjøp når takst foreligger og forhandlinger med Frøy Eiendom er gjennomført. I tillegg 
innhentes det kommentarer/vurdering fra ledelsen ved ungdomsskolen og FAU. Likeledes vil det bli 
utarbeidet en oversikt over elevveksten fra til 2040.  

Budsjett FUR-156/20 

 
Er innarbeidet i budsjettet for 2021. 

Internkontroll- og avvikssystem (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Dataverktøyet Compilo er innkjøpt for avvikshåndtering og opplæring er igangsatt i organisasjonen 
for alle ansatte.  

Dyrøy ferjeleie-156/20 

 
Ferdig  

Lokal bemanningsnorm for Frøyaskolen-185/19 

 
Vil se på dette i forbindelse med rullering av skole- og barnehagebruksplan i 2022. 

Barnefødsler og tilflytning-156/20 

 
Ny barnehageavdeling ved Nordskag oppvekstsenter startet august 2021. Ytterligere utvidelser vil bli 
sett på i forbindelse med rullering av skole- og barnehagebruksplan. 

Innføring av IPad i grunnskolen - evaluering (Vedtak – 2020) 185/19 

 
Ordningen ble evaluert våren 2021, og konkluderte med å videreføre ordningen. 

Utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etablerings lån til slik at unge fiskere.  

 
Rammen for arbeidet ble vedtatt i K-sak 158/21. arbeidet ferdigstilles innen påska 2022 

Mausund oppvekstsenter og øyrekka folkehøyskole.-156/20 

 
Dette er undersøkt. Styret som jobbet med søknaden om Folkehøgskole ønsket ikke et slik 
samarbeid på det tidspunktet.   

Skilting av turløyper på Frøya (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Svært mange turløyper er skiltet, men prosjektet er fortsatt ikke fullført. 
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Beiteplanten, miljø/klimaplan og kulturminneplan.-156/20 

 
Beitebruksplanen ble meldt startet i K-sak 70/21 29.04.21 
Klima og energiplan ble meldt startet i K-sak 29/21 25.02.21 

Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Kommunedirektøren har gitt organisasjonen beskjed om at konsulentbruken skal være på et 
minimum. All innlei vurderes strengt.  

VA-utbygging/utbytting av eternittrør på Nesset kan bidra til realisering av g/s-vei 
mellom Dørvikan og Hellesvik.-156/20 

 
Kommunedirektøren orienterte HOAT om arbeidet med dette i møtet 16.09.21.  
Kommunedirektøren har i hovedplan for vann i dette området en strategi på å bytte ut 
vannledninger der de ligger, ved behov. Det er ikke i dag en plan på å bytte ut dette ledningsnettet, 
og ha en liknende behandling for ledningsnettet slik kommunen gjorde det mellom Sistranda og 
Hamarvik er ikke tilstede i dette tilfellet. Kommunedirektøren vil forløpende undersøke hvis det blir 
oppgradering av ledningsnettet, om dette kan samtidig legges langs vei, og slik få tilrettelagt for gang 
og sykkelvei langs deler av veien.  

Driftsbudsjett ungdomsbasen-156/20 

 
Overført kultur og idrett sitt budsjett. 

Vedtaksoversikt med status i tertialrapporten-156/20 

 
Innarbeidet i rapporteringen. 

«Hjem for en 50-lapp» - vurdering av kriteriene (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Ferdig 

Realistiske budsjett for rammeområdene-156/20 

 
Det vil høsten 2021 bli lagt fram en KST-sak vedr budsjettregulering - spesielt med fokus på PLO og 
BAM.Vedr. budsjettet 2022 - 2025 vil det være en prioritert oppgave å balansere skjevheter i 
budsjettet - både på kostnader og inntekter.  

Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene. 
(Vedtak - 2020)-185/19 

 
Jobbet med dette i hele 2020. Etter plan skulle dette arbeidet fortsatte inn i 2022. Dette har 
dessverre ikke blitt prioritert pga covidsituasjonen og arbeidsbelastningen ute på virksomhetene i 
forhold til dette. Arbeidet påstartes i 2022 med oppvekstbruksplanen. 
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Sanering av spredt avløp - Sula og Måsøval/Kverva (Vedtak - 2020)-185/19 

 
For området i Måsøval er dette planlagt for 2022 og ligger i investeringsbudsjettet. For de andre 
områdene er arbeidet forsinket. Det jobbes nå med avløpshåndteringen i Sjønhalsen. HOAT har i 
denne forbindelse bedt om en sak om støtteordning i forbindelse med dette. Kommunedirektøren 
jobber nå med dette. Se forøvrig kommentar under punktet Kommunale investeringer og 
oppgraderinger innen spredt avløp. (Vedtak - 2020)  
  

Ledningsnett og trekkrør (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Det legges trekkrør på alle strekinger der kommunen nå graver vann, avløp eller jobber med vei. 

Oppgradering av utearealer på skolene-156/20 

 
Oppvekst jobber opp mot brukermedvirkning, dvs. elevråd og FAU. Kommunedirektøren har nå 
planlagt hva som skal gjøres, og vil bli gjennomført vinter / vår 21/22 

Rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi-156/20 

 
Rekruttering og arbeidsgiverstrategi er oppstartet, men forsinket, da ansatte på HR (personal) har 
blitt omprioritert til smitteoppsporing og testing av Covid-19.  

Sosiallærerstillinger-156/20 

 
Alle 4 sosiallærerstillinger er nå besatt. 

Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Systemet er anskaffet og installert, og er i drift.  
  

Kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune (Vedtak - 2020)-
185/19 

 
Arbeidet er startet, men arbeidet med denne planen vil bli prioritert etter at kulturplanen er ferdig. 
Dialog med andre kommuner i Trøndelag etablert. 

 Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur vedtatt å videreføre støtte til 
veiledningssenteret for pårørende rus og psykiske lidelse med 1 krone pr. innbygger. Støtten dekkes 
innenfor helse og mestring sine økonomiske rammer. Tilbudet til N.K.S veiledningssenter gjøres kjent 
for alle tjenestene som yter tilbud til målgruppen. 
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Kommunale investeringer og oppgraderinger innen spredt avløp. (Vedtak - 2020)-
185/19 

 
Kommunaldirektøren jobber sammen med HOAT for å prioritere hvilke områder på Frøya hvor 
kommunens skal se på sanerings- og avløpshåndtering,. I tillegg vil kommunedirektøren fortløpende 
bl.a. se på om omliggende områder til pågående reguleringsplaner kan inngå i avløpsplanene for 
planområdet slik som i f.eks. skal i HOAT 12.10.21 HOAT sak 86/21 

Fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
I henhold til plan, men forsinket. To bygg er ferdig prosjektert og ett er foreslått i 
budsjettforhandlingene for økonomiplanperioden. Kommunedirektøren orienterte om dette i HOAT 
16.09.21 Det er søkt statlige midler for oppføring av tre uværshytter på Titran,  det er ikke 
tilstrekkelige midler til disposisjon i inneværende budsjettår til å etablere alle tre. Gjenstående hytte 
på Svabalen bør derfor tildeles midler for å få etablert denne i 2022. 

Gratis trafikalt grunnkurs i ungdomsskolene-156/20 

 
Tilbudet ikke igangsatt høsten 2021 pga. manglende lærerressurser knyttet til nye kompetansekrav. 
Lærere har startet på kurs/opplæring, slik at vi er klar til å tilby dette fra høsten 2022. 

Jordmorstilling. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Jordmorstilling iht ekstrabevilgninger i statsbudsjett ble iverksatt 2020. 

Havbruksfondet. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Egen politisk sak på dette. Sak kommer også i november 2021 

Rusomsorg. (Vedtak - 2020) -185/19 

 
Etablert interkommunalt vertskommunesamarbeid med Hitra kommune.  

Arbeidstøy og kompensasjon. (Vedtak - 2020) -185/19 

 
Saken er ferdig behandlet.  
  

Frivilligsentralen-156/20 

 
Ordningen er avviklet, da den er i strid med det frivillighetssentralen kan drive med. 

Sommerjobb for ungdom. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Ordningen er gjennomført og evaluert i 2021. Vil fortsette dialog med næringsliv og deling 50/50 
fram mot sommeren 2022. 
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Kvalitetsrapportering i fra virksomhetene-156/20 

 
Det rapporteres i tertialrapporter og årsrapporter til politisk nivå. Månedsrapportering til 
kommunedirektøren. Nytt kvalitetssystem er tatt i bruk. jobbes med å oppdatere prosedyrer og 
rutiner i virksomhetene. 

Miljørettet helsevern  

 
Tverrfaglig arbeidsgruppe arbeider kontinuerlig med miljørettet helsevern i organisasjonen. Nytt 
anbud er hentet inn, men ikke vurdert.  

Digitalisering  

 
Digitaliseringsstrategi er vedtatt. (k-sak 122/21) Det jobbes videre med dette iht vedtaket, samt 
spesielt oppfølging av vedtak K-sak 55/21. Primært for å fokusere på digitalisering innen 
helsesektoren, bl.a. Helseplattformen og velferdsteknologi som prioritert området.  

Heltidskultur  

 
Heltidskultur vurderes alltid i alle ansettelser.  
  

Folkehelse 

 
I planperioden vil kommunedirektøren se på den interne organiseringen av folkehelsearbeidet. Det 
er i dag flere som innehar andre roller i deltidsstillinger; samfunnsmedisiner, SLT-koordinator, 
ungdomskontakt og MOT koordinator. En strategi for planperioden er å kunne samle alle 
koordinatorroller i en stilling, da både rus og -kriminalitetsforebyggende arbeid og folkehelsearbeid 
ligger tett knyttet opp til hverandre og ofte er to sider av samme sak. Dette gjelder også MOT-
arbeidet. Det er pr. andre tertial sett på rollen som SLT - koordinator. Denne lå tidligere til funksjon 
ungdomskontakt. Erfaring viser at dette ble to roller som ble vanskelig å kombinere. SLT funksjonen 
er nå lagt til rådgiver i Stab, med tett tilknytning til “Øya” prosjektet.  

Planprosesser og oppfølging av planvedtak 

 
Kommunaldirektøren jobber kontinuerlig med dette, og har bl.a. hatt en forvaltningsrevisjon på 
området. Revisjonsrapporten vil bli framlagt for behandling av kontrollutvalget og kommunestyret i 
oktober 202. Kommunen har hatt utforinger med stor gjennomtrekk av medarbeidere på dette 
området, men har fått på plass gode løsninger som vil bedre situasjonen.  

Kommune 3.0 - Samskapingskommunen 

 
Kommune 3.0 er en overordnet satsing for planperioden. Under denne paraplyen er flere små tiltak 
iverksatt. Her kan nevnes erfaringsmedarbeider (demensomsorgen), bedriftskontakt 
(oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse). Veiledningssenter for pårørende rus/psykisk helse.  
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Ledelse 

 
I tråd med vedtatt satsing på lederskapet starter FRØYA kommunes ledere på alle nivå med på 
kompetanseheving gjennom til sammen 8 dager. Programmet gjennomføres sammen med Hitra 
kommunes ledere på samme nivå. Mellomlederen er en svært viktig leder for å drifte og utvikle 
organisasjonen. De er nærmest den ansatte og tettest på tjenestene. De skal utføre overordna 
føringer og de skal sørge for at oppgavene blir løst med høy kvalitet. Det er mellomlederen som i 
praksis blir ansvarlig for å nå organisasjonens målsettinger. Samtidig er det denne ledergruppen som 
har minst opplæring i å være leder, og ofte er det denne ledergruppen som får minst tid til å forstå 
og bearbeide overordna målsettinger og endringer i lovverk. Programmet blir en kombinasjon av å få 
tilført ulike verktøy, prøve ut verktøy, erfaringsdeling og refleksjon. Det blir faglig påfyll, og blir lagt 
opp til et variert program der hver samling har en klar målsetting om å gjøre deltakerne i stand til å 
forbedre sin lederutøvelse på de temaene som blir tatt opp.  
Gjennomføres lokalt på Hitra og Frøya. 2x4 samlinger. Totalt 8 dagsverk.   
Gevinster:  

 Bygge et solid og helhetlig lederskap fra «nederst til øverst» i hele Frøya kommune   

 Gi en bedre forståelse for lederrollen og øke kompetansen i daglig ledelse som fører til en 
positiv utvikling av organisasjonen.  

 Alle med lederroller i kommunen deltar i dette sammen, felles forståelse for ståsted og 
retning  

 Bygge nettverk med ledere fra samme nivå i Hitra kommune, også dette i tråd med satsingen 
på flere interkommunale samarbeidsformer.  

Vann, avløp og renovasjon  

 
Ferdig  

Næring 

 
Mulighetsstudie næringsarealer er gjennomarbeidet og ligger pt på høring sammen med 
planprogram 

Kompetanse 

 
HR har startet jobben med kompetanseplan, noe forsinket pga covidhåndtering 

Interkontroll og personvern (GDPR) 

 
Det arbeides kontinuerlig med internkontroll og GDPR (personvern). Det er vurdert om ansvarlig for 
internkontroll skal inn i arbeidsgruppa miljørettet helsevern.  

Nye interkommunale samarbeid 

 
Prosess på brannsamarbeid, landes i løpet av 2021 
Prosess på samarbeid innen regnskap og lønn er oppstartet, kommer politiske saker ila 2022 
Uformelle administrative samarbeid med Hitra er igangsatt. 
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Miljø og klima 

 
Klima og energiplan ble meldt startet i K-sak 29/21 25.02.21 

Kommunens tjenesteområder 
 

Fellestjenester 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000             
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud. 
endr. 

100-Rådmann 14 378 17 367 -2 988 23 617 23 617 3 473 
110-Servicesenteret 8 735 9 939 -1 204 13 481 13 481 1 000 
120-Stab 3 353 2 867 486 5 256 5 256 0 

Sum 26 466 30 172 -3 706 42 354 42 354 4 473 

 
Kommentar til status økonomi 

 

Servicesenteret 

Totalt pr august 2021 har virksomheten Servicesenteret en totalt merforbruk på 1.203.784,- 
Dette innbefatter da ansvarsområdene 1101 - økonomiavd, 1102 – ikt-avd, 1103 - servicekontoret 
og 1105 kommunale utleieboliger. 
I det total merforbruket ligger det kr 524.412,- som er direkte knyttet til koronautbruddet og som vil 
kompenseres med midler tilført kommunen ifm dette. 
Kr 774.160 er direkte knyttet til Rabbenprosjektet og utgifter ifm at kommunen leier boliger for 
bosetting av klienter og bruk av bygget på Siholmen som oppfølgingstjenesten i Hitra kommune 
disponerer. 
Merforbruket er på ansvarsområdene 1102 og 1105. Merforbruket på 1102 skyldes flere innkjøp av 
nye systemer/moduler, flere lisenser da flere har fått hjemmekontor samt utgifter knyttet til 
koronautbruddet. 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Oppvekst 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene: 
Dyrøy oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO - 36 elever, 14 i SFO 

 Barnehage med 1 avdeling. - 14 barn 
Frøya kulturskole 
Frøya ungdomsskole 

 Ungdomsskole med 8. - 10. trinn - 152 elever 
Mausund oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 10. trinn og SFO - 10 elever, 3 i SFO 

 Barnehage med 1 avdeling - 6 barn 
Nabeita oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO - 124 elever, 55 i SFO 

 Barnehage med 4 avdelinger - 48 barn 
Nesset barnehage 

 4 avdelinger med 45 barnehagebarn 
Nordskag oppvekstsenter 

 Grunnskole 1. - 7. trinn og SFO - 26 elever, 8 i SFO 

 Barnehage med 4 avdelinger - 29 barn 
Sistranda barneskole 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO - 214 elever, 64 i SFO 
Sørburøy skole   

 Grunnskole med 1. - 10. trinn - 4 elever 
  
 
Rammeområdet samarbeider i tillegg med: 
PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune. 
Rabben barnehage, privat med 4-avdelinger - 44 barn. 
Sistranda Kystbarnehage, privat med 4-avdelinger - 63 barn.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000             
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

200-Kommunalsjef oppvekst 16 422 16 946 -524 24 691 24 761 228 
202-Voksenopplæringen -20 235 -255 0 0 0 
203-Tverrfaglig 194 349 -155 291 291 0 
210-Dyrøy Oppvekstsenter 4 212 4 432 -220 6 611 6 611 0 
220-Mausund Oppvekstsenter 2 775 2 735 41 4 382 4 382 0 
230-Nabeita Oppvekstsenter 10 763 10 882 -119 17 071 17 071 0 
240-Nordskag Oppvekstsenter 6 641 6 676 -35 10 495 10 425 0 
250-Sistranda barneskole 13 018 13 224 -205 20 595 20 595 0 
252-Frøya ungdomsskole 11 412 11 008 404 17 821 17 821 0 
260-Sørburøy skole 1 007 1 159 -152 1 581 1 581 0 
280-Nesset barnehage 4 083 3 644 439 6 473 6 473 0 
290-Frøya Musikk og kulturskole 2 307 2 427 -120 3 643 3 643 0 

Sum 72 815 73 716 -901 113 654 113 654 228 
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Kommentar til status økonomi 

 

Kommunalsjef oppvekst 

- Refusjon for PPT vil ikke bli betalt til Hitra før i 3. tertial, mens det er periodisert gjennom hele året. 
Dette fører til et avvik på ca. kr. 1.600.000,- pr. 2. tertial.  
- kr. 2.600.000,- av nedtrekket innen oppvekst i 2020 ligger på kommunalsjefens ansvarsnummer. 
Dette ser ut til å bli svært utfordrende å håndtere i 3. tertial. 

 

Dyrøy Oppvekstsenter 

Avvik på lønn  
- skyldes høyt fravær første to tertial; sykefravær og annet fravær i tillegg (livsfasetiltak, overført 
ferie fra fjoråret, diverse velferdspermisjoner, koronarelatert fravær m.m.) 
- det har vært stor mangel på vikarer, i hele oppvekstsektoren, så de man har vært så heldige å få tak 
i, har blitt brukt noe mer enn en gradert sykemelding f.eks., dette for å beholde dem. Dette har vært 
ufaglærte/uerfarne, og én person har ikke alltid kunne erstatte en annen. Mange forskjellige vikarer 
inn.  
- spesielle situasjoner har krevd styrket bemanning i tidsrom/perioder, og man har økt opp for å 
håndtere situasjonen  
 
 
Avvik på inntekter - skyldes større barnegrupper både i barnehage og SFO, og dermed økte 
foreldrebetalinger 
Lønn: 
-Grunnbemanningen vil fra august være bedret, og man er ikke like sårbar som første halvdel av 
året. Vikarbehovet antas derfor å være mindre  
-En ansatt settes ned fra 100 til 80% i årets siste fire måneder for å hente inn noe 
-Kun én ansatt som ped. leder siste fem måneder  
-Trenger dialog med oppvekstsjef for å se på løsninger, samt se at nye stillinger blir tilført budsjettet 
økonomisk, og ellers sikre at alt er som det skal. 
Inntekter:  
-Inntektene forventes å gå mye ned i årets fem siste måneder, da antall barn i barnehagen reduseres 
fra 16 til 9 medio august. Foreldrebetaling SFO forventes å ligge på tilnærmet likt nivå hele året.  

 

Mausund Oppvekstsenter 

Økonomistatus er grei. Det har i løpet av 2. tertial blitt gjort relativt store endringer i bemanninga 
ved oppvekstsenteret, som vil påvirke lønnsutgiftene. I barnehagen er det ingen endring. På skolen 
har man gått fra 4,5 ÅV til 3,6 ÅV fra skolestart. Ledelsesressursen ved oppvekstsenteret er i 
budsjettet 1 ÅV til mens man gjennom hele året har gått med en lavere ressurs, fra skolestart 0,6 ÅV. 
Totalt var det fra starten av året budsjettert med  7,1 ÅV, mens man fra høsten 2021 har 5,8 ÅV. 
Lønnspådraget vil derfor gå ned for resten av året.  
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Nabeita Oppvekstsenter 

Nabeita oppvekstsenter ligger med et overforbruk på 119000 pr dags dato (16/9). Det er beregnet 

inntekter som ikke er kommet inn i regnskapet . Dette handler i hovedsak  om refusjoner fra annen 

kommune. Om vi legger disse inntektene til grunn vil budsjettet gå i balanse ved årets slutt. 

Nordskag Oppvekstsenter 

Virksomhetens økonomiske status etter andre tertial er i grei rute sett mot med gjeldende budsjett 

 

Sistranda barneskole 

Regnskapet viser et overforbruk på 205.449,-. Dette er først og fremst på lønnskostnader. Her der 
det et etterslep på refusjoner. 
I forhold til driftskostnader ligger virksomheten ca på budsjett på totalen, men det er fortsatt behov 
for justeringer av driftsbudsjettet etter deling mellom barneskole og ungdomsskole.  
Inntekter: 
Brukerbetalinger kantine er budsjettert for høyt ift reelle tall, noe som fører til mindreinntekt i 
regnskap. 

 

Frøya ungdomsskole 

Virksomheten har høyere lønnskostnader knyttet til barne med særskilte behov enn man får dekt 
gjennom fondsmidlene knyttet til dette. Blir derfor svært utfordrende å holde lønnsbudsjettet 
gjennom året. De øvrige budsjettpostene er fortsatt noe skeivfordelt etter at barne og 
ungdomsskolen ble skilt, men den totale økonomiske situasjonen sett mot bunnlinja er grei i 
henhold til gjeldende budsjett. 

 

Sørburøy skole 

Merforbruket på Sørburøy skole for andre tertial skyldes disse forholdene 

 Budsjetterte inntekter ligger for høyt. Dette skyldes at den bakenforliggende årsaken til at 
det er budsjettert kr. 118.000 i refusjoner fra andre kommuner har falt bort. 

 fra 1. august -21 har skolen hatt kun faglærte lærere. Vi har hatt en lektor ansatt i ei 
delstilling som tidligere har vært besatt av ufaglært lærer, noe som fører til en stor 
differanse i lønnsnivå i perioden. 

 

Nesset barnehage 

Virksomhetsleder ved Nesset barnehage er ute i permisjon i 2021. Det er satt inn vikar for 
virksomheten i 40 %, samt at det er lagt et funksjonstillegg på kr. 30.000 for en pedagogisk leder 
som har fått utvidet ansvar for daglig drift i barnehagen. Samlet vil dette utgjøre at det vil bli et 
mindreforbruk av lønn for virksomhetsleder. Nesset har samtidig et høyt forbruk av vikarer, og det 
er gjort noen tilrettelegginger for fast ansatt som har vært sykemeldt over en lengre periode for å få 
disse tilbake. 
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Frøya Musikk og kulturskole 

Angående salg til kommunale virksomheter, er dette budsjettert urealistisk høyt i år, ettersom det 
nå kun er 1 kommunal virksomhet som kjøper tjenester fra kulturskolen.   
Kulturskolen har tatt inn ytterligere 14 nye elever siden skolestart, og starter med 2 kurs for voksne 
etter høstferien, så den ligger greit an med tanke på å holde budsjettet. 
 
Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000             

  Rev.bud. 
hiå. 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 58 851 66 466 -7 615 98 031 95 277 92 700 
Refusjon lønn 0 -4 903 4 903 -8 679 0 0 

Sum Lønn 58 851 61 563 -2 712 89 352 95 277 92 700 

Drift 7 604 8 178 -574 12 285 10 834 11 411 
Kjøp av produksjon 16 097 13 840 2 257 23 975 24 455 24 155 
Overføringer 380 1 473 -1 093 2 002 572 570 
Finansutgifter 0 2 -2 230 0 0 

Sum Utgifter 24 081 23 492 589 38 492 35 861 36 136 

Brukerbetaling -5 940 -5 395 -545 -7 325 -7 834 -8 914 
Refusjoner -4 112 -3 252 -861 -8 970 -9 419 -6 171 
Overføringer -32 -273 241 -188 -47 -47 
Finansinntekter -33 -2 419 2 386 -145 -50 -50 

Sum Inntekter -10 118 -11 339 1 222 -16 628 -17 351 -15 182 

Netto resultat 72 815 73 716 -901 111 216 113 787 113 654 
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Detaljvisning drift (graf) 

 

 
 
Helse og mestring 
 
Status økonomi 

 
Beløp i 1000             
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

300-Familie og helse 18 782 23 901 -5 120 29 563 29 563 0 
310-Admin helse -200 -2 574 2 374 -301 -301 9 192 
330-NAV - sosialtjenesten 4 507 4 256 250 6 943 6 943 0 
340-Pleie og omsorg 45 064 51 471 -6 407 71 127 77 127 0 
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 23 420 26 509 -3 090 36 841 36 841 0 

Sum 91 571 103 563 -11 992 144 174 150 174 9 192 

 
Kommentar til status økonomi 

 
  
Helse og mestring 

 Legekontor har merforbruk på lønn i forbindelse med korona kr 1,6 mill. I tillegg også ekstra 
utgifter på forbruksmateriell, telefontjenester som indirekte relateres til korona. Bruk av 
vikarbyrå, innleie av vikarleger fra juni måned. Vanskelig å skaffe vikarlege.  



Saknr: 173/21 

 Barnevernstjenesten har et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak vikarbyrå/ 
konsulenttjenester i 1. tertial for å dekke behov for saksbehandlere og barnevernsleder.  

 NAV har et merforbruk knyttet til utbetaling av sosial stønad. Dette skyldes utsatte 
brukergrupper som ikke klarer de økonomiske forpliktelsene i hverdagen. Utviklingen viser 
at det kommer stadig flere unge og minstepensjonister som søker sosial stønad/ 
supplerende stønad.   

 Et høyt merforbruk på flere avdelinger innenfor PLO og BAM. Brukt overtid for å kunne gi 
forsvarlige tjenester da begge disse virksomhetene har hatt høyt sykefravær i 2. tertial, samt 
at det har vært ferieavvikling. Det er et merforbruk på sommertillegg som var et tiltak for å 
få faste ansatte til å jobbe ekstra helg og natt i ferieavviklingen. I tillegg er det lønnsutgifter 
knyttet til overtid, forskjøvet arbeidstid og regulativ bestemte tillegg. 

 Utfordring rundt utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette tilsvarer ca. 310.000,- pr. 2. 
tertial. I forhold til betaling for utskrivningsklare er det vanskelig å estimere hva kostnaden 
blir i 2021. Kapasitet og behov endrer seg fort.  

 Betaling for hjemmetjenester og sykehjemsplasser har en mindre inntekt på ca. 400.000,-. 
Trolig vil dette følge gjennom året, men det avhenger av hvor mange som er på langtidsplass 
og korttidsplass på sykehjemmet til enhver tid, og hvor mange brukere som får 
hjemmebasert tjenester som er betalingstjenester. (eks. praktisk bistand). I tillegg ligger det 
en forventet inntekt på husleieinntekter for 2021 på 1 mill. Dette tilsvarer 666.000,- pr. 2. 
tertial, og er ikke en inntekt som vil komme inn.  

 Stort merforbruk på vikartjenester:    
o PLO har brukt 6,3 mill pr. 2. tertial, hvorav 2,8 mill gjelder BPA- tjenesten og 2. mill 

somatiske avdelinger/natt.  
o BAM har brukt 1,7 mill pr. 2 tertial, hvorav 1,1 mill gjelder Moa,  264 073,- ved 

Øvergården og BPA kr 316 428,-.   

 Ekstra bemanning på ca 1 mill. I forbindelse med den alvorlige hendelsen. Virksomheten har 
leid ut sine faste ansatte til sykehus. Dette gir en refusjon på lønnsutgiftene  som pr august 
er på kr 338 722,-. Venter ytterligere refusjon utbetalt i september. 

 Omsorgslønn innehar i perioden et merforbruk på kr 317 836 ,-. Forventer et avvik også ved 
årets slutt. Årsaken er økende pågang av søknader (spesielt innenfor omsorgen for eldre 
hjemmeboende), samt at omsorgstyngden er av en omfattende karakter. Den private 
omsorgen med omsorgsstønad bidrar til at eldre har muligheten til å bo så lenge som mulig i 
eget hjem.  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000             

  Rev.bud. 
hiå. 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 92 695 102 868 -10 172 152 027 148 279 145 858 
Refusjon lønn 0 -6 315 6 315 -12 165 0 0 

Sum Lønn 92 695 96 553 -3 858 139 862 148 279 145 858 

Drift 16 508 25 252 -8 744 35 510 25 595 24 773 
Kjøp av produksjon 4 105 10 696 -6 591 12 813 6 560 6 160 
Overføringer 4 130 9 919 -5 789 11 056 6 196 6 198 
Finansutgifter 251 294 -42 441 377 377 

Sum Utgifter 24 995 46 161 -21 167 59 820 38 728 37 507 

Brukerbetaling -11 233 -9 798 -1 435 -14 862 -17 037 -16 857 
Refusjoner -12 435 -21 518 9 083 -20 334 -22 252 -18 658 
Overføringer -1 999 -4 784 2 786 -4 477 -2 999 -2 999 
Finansinntekter -451 -3 050 2 599 -2 087 -677 -677 

Sum Inntekter -26 119 -39 151 13 033 -41 760 -42 966 -39 192 

Netto resultat 91 571 103 563 -11 992 157 923 144 041 144 174 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Kultur og idrett 
 
Status økonomi 

 
Beløp i 1000             
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

Sum 4 931 4 283 647 7 539 7 539 38 

 
Kommentar til status økonomi 

 
Det har vært lite arrangement i 2.tertial, og dette medfører svikt i billettinntekter. Dette gjør seg 
gjeldende for idrettshall, kino og kulturhus. Det blir mange arrangementer utover høsten som vil 
gjøre tallene bedre, men året sett under ett gir ikke et realistisk bilde og er langt unna et normalår. 
Frøya kulturhus har drevet Turistinformasjonen, og vil få 140.000.- overført fra Frøya næringsfond. 
Utgiftene har vært lavere enn budsjettert, dette gjelder både artistutgifter og kinoleie. 
 
Frivilligsentralen har hatt få aktiviteter så langt i 2.tertial, men har mange planer framover, og vil 
dermed bruke av de avsatte midlene. Noe vil også overføres til driftsfond for kommende år, og 
dermed tas ut av regnskapet. Det som ser ut til å være overtid, er misvisende. Det skrives timer på 
badevakter, kinovakter og lørdagsåpent bibliotek. Virksomheten har veldig lavt sykefravær, og har 
også hatt høy bevissthet ang. bruk av overtid for fast ansatte. Forutsigbare lønnsutgifter på vakter i 
svømmehall og kino, samt midler til lørdagsåpent bibliotek er meldt inn som ønskede tiltak til neste 
års budsjett- 
   

Oppsummering tiltak 

 
Det er fokus på størst mulig grad av inntjening i siste tertial, og vi har også fokus på å utnytte 
ressursene best mulig på tvers av avdelingene. Bruk av overtid er minimalisert. 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000             

  Rev.bud. 
hiå. 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 3 560 4 085 -525 7 027 5 885 5 581 
Refusjon lønn 0 -2 2 -14 0 0 

Sum Lønn 3 560 4 084 -524 7 013 5 885 5 581 

Drift 1 988 1 106 882 2 074 2 983 2 983 
Kjøp av produksjon 217 267 -50 264 325 325 
Overføringer 1 225 650 575 1 643 1 740 1 740 
Finansutgifter 0 2 -2 47 0 0 

Sum Utgifter 3 429 2 025 1 405 4 028 5 048 5 048 

Brukerbetaling -1 832 -396 -1 436 -1 328 -2 749 -2 749 
Refusjoner -227 -1 338 1 111 -982 -341 -341 
Overføringer 0 0 0 -41 0 0 
Finansinntekter 0 -91 91 -43 0 0 

Sum Inntekter -2 059 -1 825 -234 -2 393 -3 089 -3 089 

Netto resultat 4 931 4 283 647 8 648 7 843 7 539 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Teknisk 

 
Status økonomi 

 
Beløp i 1000             
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

512-Drift og kommunalteknikk 7 201 11 249 -4 048 12 097 12 097 1 864 
513-Forvaltning 4 454 5 817 -1 363 6 254 6 254 0 

Sum 11 656 17 066 -5 411 18 351 18 351 1 864 

 
Kommentar til status økonomi 

 

Drift og kommunalteknikk 

  
Avvik på lønn skyldes merforbruk på ekstra renhold grunnet Covid-situasjonen. 
Etterslep på refusjon sykepenger.Utfordring med at periodiseringen i Framsikt er annerledes enn i 
Visma, som gjør at virksomheten har avvik som rettes opp i forbindelse med årsavslutningen.  
 
  

Forvaltning 

Lønn 
Merforbruket på kr 294 100 (basert på flat periodisering) skyldes i hovedsak: 

 Overlappinger av stillinger ved oppsigelse 

 Lønn trainéen finansieres av Havbruksfondet 
Regnskap korrigert for prosjekt med annen finansiering viser et reelt overforbruk på kr 40 000. 
  
Utgifter 
Merforbruket på kr 5 957 100 (basert på flat periodisering) skyldes i hovedsak utgifter som skal 
finansieres av ulike prosjektmidler: 

 Forprosjekt Sitka (kr 3 340 900 eks mva) 

 Rekruttering (kr 25 400 eks mva) 

 Strategisk næringsplan (kr 992 200 eks mva) 

 Øyrekka folkehøyskole (kr 132 300 eks mva) 

 eByggesak (kr 350 000 eks mva) 

 Veterinærtjenesten (kr 334 700 eks mva). Bevilget kr 1 617 605 til ordningen. 

 Korona (kr 23 800 eks mva) 

 Fjerning av Sitka Nordskag (kr 128 700) 

 Hurtigladestasjon (kr 19 500 eks mva) 

 Mva prosjekter (kr 1 270 100) 
Regnskap korrigert for prosjekt (inkl veterinærordningen) med annen finansiering viser et reelt 
mindreforbruk på kr 745 500. 
  
Inntekter 
Merinntekt på kr 4 888 100 (basert på flat periodisering) skyldes i hovedsak: 

 Mindre inntekt fra brukerbetaling/gebyrer (kr 140 000). 

 Tilskudd til ordningen om veterinærtjenester (kr 837 600) er ført som inntekt og ikke blitt 
periodisert. Utgjør kr 279 200 i merinntekt innenfor rapporteringsperioden 

 Mva tilknyttet prosjekter (kr – 1 270 100) 
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 Tilskudd fra Tensio (kr -100 000) skal inngå som prosjektinntekt. 

 Bruk av ulike fond kr 2 764 700 
o kr 286 500 ifm rekrutteringsprosjektet, mens totale utgifter (eks mva) er på kr 

223 800 
o kr 2 423 200 er ført mot sitkaprosjektet, mens totale utgifter (eks mva) er på kr 

3 340 900 
o kr 128 700 er ført mot sitkaprosjektet på Nordskaget, noe som samsvarer med 

bruken. 
Regnskap korrigert for prosjekt (inkl veterinærordningen) viser en reell mindreinntekt på kr 607 600  
  
Netto resultat 
Regnskap korrigert for prosjekter (inkl veterinærordningen) med annen finansiering  viser et positivt 
driftsresultat på kr 97 900 for denne perioden. 
  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000             

  Rev.bud. 
hiå. 

Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 23 601 26 013 -2 412 36 600 37 053 37 053 
Refusjon lønn -87 -434 348 -991 -130 -130 

Sum Lønn 23 514 25 579 -2 065 35 609 36 923 36 923 

Drift 15 449 22 167 -6 718 26 249 23 266 23 266 
Kjøp av produksjon 2 289 2 223 66 3 238 3 435 3 435 
Overføringer 3 405 6 093 -2 687 6 914 5 110 5 110 
Finansutgifter 649 1 648 2 013 973 973 

Sum Utgifter 21 792 30 484 -8 692 38 414 32 784 32 784 

Brukerbetaling -26 246 -28 060 1 814 -37 793 -40 245 -40 245 
Refusjoner -6 102 -7 202 1 100 -12 341 -9 156 -9 156 
Overføringer -760 0 -760 -586 -1 140 -1 140 
Finansinntekter -543 -3 734 3 191 -3 417 -814 -814 

Sum Inntekter -33 650 -38 996 5 346 -54 137 -51 356 -51 356 

Netto resultat 11 656 17 066 -5 411 19 886 18 351 18 351 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Forslag budsjettjusteringer 
(Fremmes som egen politisk sak) 
 
Beløp i 1000 
          

  Prognose 
avvik 

Forslag til 
justering 

Avvik 
etter 

justering 

Avvik 
etter 
tiltak 

Sum generelle driftsinntekter 0 -15 795 -15 795 0 
Netto finansutgifter 0 0 0 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 
Tjenesteområdene -6 000 15 795 9 795 -6 000 

Totalt -6 000 0 -6 000 -6 000 
 

  
  
  
Nærmere beskrivelse av de foreslåtte budsjettjusteringer: 

1. Koronapandemien–  bevilgninger gjennom inntektssystemet knyttet til 
tjenesteproduksjonen er for Frøya kommune i 2021 på 7 432 mill kr. Per august då. har 
rammeområdene brukt 6 437 mill kr og som ligger til grunn for denne budsjettjusteringen ifb 
med korona. Resterende beløp på 1 mill kr budsjettjusteres i desember då. 

2. Leie av lokaler, Siholmen. Avviket skyldes manglende inntekter ifb med utleie av leiligheter 
knyttet til personer med rusutfordringer. I avtalen ifb med flytting av disse fra Rabben til 
Siholmen skulle de få videreført samme husleie kostnad. Dette er årsaken til merforbruket. 

3. Lønnsoppgjøret 2021.  Årets oppgjør er et mellomoppgjør – dvs justeringer og korrigeringer. 
I Frøya kommunes budsjett for 2021 ble det etter anbefaling fra KS avsatt 3,0 mill kr til 
lønnsoppgjøret dvs et oppgjør i størrelsesorden ca 2,0 % (iht KS).  Etter det sentralt 
tariffoppgjør i frontfagene ble oppgjøret på 2,82 %. for kapitlet 4 som består av sykepleiere, 
lærere, fagarbeider, kontoransatte, renholdere – dvs om lag 89 % av våre ansatte. I tillegg 
ble det gitt 1 % til lokalt oppgjør. 1 % utgjør for Frøya kommune omlag 1,9 mill kr (beregnet 
av KS). Som følge av ovennevnte vil ansatte i Kapitel 4 ligge på mellom 2,82 + 0,0 – 1,2 % = 
totalt mellom 2,82 og 4,02 %. Frøya kommune har per 1. august 449,51 ÅV fordelt på 557 
hoder. Foruten gruppen i kapitel 4 har vi kapitel 3 som består av ledere (32 ansatte) og 
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kapitel 5 som består av jurister, arkitekter, ingeniører, leger, jordmødre m. fl. (19 ansatte). 
Prinsipp er at alle skal ha en lønnsvekst som er iht til KPI – dvs minst 2,6 %. Konsekvenser for 
Frøya kommune er at vi mangler 2,36 mill kr – dvs at årets lønnsoppgjør vil totalt ligge på 
5,36 mill kr. 

4. Vikartjenester ved Helse & Mestring. Som følge av fagpersonell og med det utfordringer 
med å opprettholde en forsvarlig tjeneste, har bruk av innleid vikarbyrå været eneste 
mulighet. Merkostnaden for per august er om lag på 6 mill kr. Tjenesten er i prosess med å 
utred en høyere grunnbemanning slik at sårbarheten ved sykefravær blir mindre og med det 
mindre behov for innleie fra vikarbyrå. 

5. Finansiering av ovennevnte forslag til budsjettjustering er det foreslått å bruke merinntekter 
knyttet til inntekts- og formueskatt. Per august er sentrale inntekter 35, 3 mill kr høyere enn 
budsjettert. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

185/21 Formannskapet 19.10.2021 

174/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

BUDSJETTJUSTERING 1-2021  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

I forbindelse med 2. tertial 2021, vedtas en budsjettjustering på 15.795 millioner kr med følgende fordeling: 

 Koronamidler:    6.437 mill kr 

 Leie av lokaler, Siholmen   1.000 mill kr 

 Lønnsoppgjøret, 2021  2,358 mill kr  

 Helse & Mestring (vikartjenester) 6,000 mill kr 

 

Ovennevnte budsjettjustering finansieres ved bruk av merinntekter knyttet til inntekts- og formueskatt som 

vist i tabell i saken. 

 

Rammeområde Ansvar Tema
Opprinnelig 

budsjett

Foreslått 

budsjettjustering

Totalt for 

rammeområdet
Justert budsjett Kommentar

Korona 128 1 115 1 243 Kompensert via rammetilskuddet

(1105) Leie av lokaler (Siholmen) 144 1 000 1 144 Underbudsjettert for 2021

Lønnsoppgjøret 2021 3000 2 358 5 358 Merkostanden med lønnsoppgjøret

Totalt - Felles 4 473 

Korona 228 228 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Oppvekst 228 

Helse & Mestring 3000 Korona 3 192 3 192 Kompensert via rammetilskuddet

Vikartjenester 6 000 6 000 Merkostandene ifb med innleie av vikarer

Totalt Helse & Mestring 9 192 

Kultur & Idrett 4100 Korona 38 38 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Kultur & Idrett 38 

Teknisk 5110/5600 Korona 1 864 1 864 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Teknisk 1 864 

8000
-15 795 

Budjettjusteres mot forventede 

merinntekter på skatt og formue

0 

Felles 1100

Oppvekst 2000

Skatt på inntekt og formue

 
 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.10.2021 sak 185/21 

 

Vedtak: 

I forbindelse med 2. tertial 2021, vedtas en budsjettjustering på 15.795 millioner kr med følgende fordeling: 

 Koronamidler:    6.437 mill kr 

 Leie av lokaler, Siholmen   1.000 mill kr 

 Lønnsoppgjøret, 2021  2,358 mill kr  

 Helse & Mestring (vikartjenester) 6,000 mill kr 
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Ovennevnte budsjettjustering finansieres ved bruk av merinntekter knyttet til inntekts- og formueskatt som vist 

i tabell i saken. 

 

Rammeområde Ansvar Tema
Opprinnelig 

budsjett

Foreslått 

budsjettjustering

Totalt for 

rammeområdet
Justert budsjett Kommentar

Korona 128 1 115 1 243 Kompensert via rammetilskuddet

(1105) Leie av lokaler (Siholmen) 144 1 000 1 144 Underbudsjettert for 2021

Lønnsoppgjøret 2021 3000 2 358 5 358 Merkostanden med lønnsoppgjøret

Totalt - Felles 4 473 

Korona 228 228 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Oppvekst 228 

Helse & Mestring 3000 Korona 3 192 3 192 Kompensert via rammetilskuddet

Vikartjenester 6 000 6 000 Merkostandene ifb med innleie av vikarer

Totalt Helse & Mestring 9 192 

Kultur & Idrett 4100 Korona 38 38 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Kultur & Idrett 38 

Teknisk 5110/5600 Korona 1 864 1 864 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Teknisk 1 864 

8000
-15 795 

Budjettjusteres mot forventede 

merinntekter på skatt og formue

0 

Felles 1100

Oppvekst 2000

Skatt på inntekt og formue

 
 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

I forbindelse med 2. tertial 2021, vedtas en budsjettjustering på 15.795 millioner kr med følgende fordeling: 

 Koronamidler:    6.437 mill kr 

 Leie av lokaler, Siholmen   1.000 mill kr 

 Lønnsoppgjøret, 2021   2,358 mill kr  

 Helse & Mestring (vikartjenester) 6,000 mill kr 

 

Ovennevnte budsjettjustering finansieres ved bruk av merinntekter knyttet til inntekts- og formueskatt som vist 

i tabell i saken. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Budsjettjustering – ifb med 2. tertial 2021 

Følgende budsjettjusteringer foreslås: 
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Rammeområde Ansvar Tema
Foreslått 

budsjettjustering

Totalt for 

rammeområdet
Kommentar

Korona 1 115 Kompensert via rammetilskuddet

(1105) Leie av lokaler (Siholmen) 1 000 Underbudsjettert for 2021

Lønnsoppgjøret 2021 2 358 Merkostanden med lønnsoppgjøret

Totalt - Felles 4 473 

Korona 228 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Oppvekst 228 

Helse & Mestring 3000 Korona 3 192 Kompensert via rammetilskuddet

Vikartjenester 6 000 Merkostandene ifb med innleie av vikarer

Totalt Helse & Mestring 9 192 

Kultur & Idrett 4100 Korona 38 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Kultur & Idrett 38 

Teknisk 5110/5600 Korona 1 864 Kompensert via rammetilskuddet

Totalt Teknisk 1 864 

8000
-15 795 

Budjettjusteres mot forventede 

merinntekter på skatt og formue

0 

Felles 1100

Oppvekst 2000

Skatt på inntekt og formue

 

 

Nærmere beskrivelse av de foreslåtte budsjettjusteringer: 

 

1. Koronapandemien –  bevilgninger gjennom inntektssystemet knyttet til 

tjenesteproduksjonen er for Frøya kommune i 2021 på 7 432 mill kr. Per august då. har 

rammeområdene brukt 6 437 mill kr og som ligger til grunn for denne budsjettjusteringen ifb 

med korona. Resterende beløp på 1 mill kr budsjettjusteres i desember då.   

2. Leie av lokaler, Siholmen. Avviket skyldes manglende inntekter ifb med utleie av leiligheter 

knyttet til personer med rusutfordringer. I avtalen ifb med flytting av disse fra Rabben til 

Siholmen skulle de få videreført samme husleie kostand. Dette er årsaken til merforbruket.  

3. Lønnsoppgjøret 2021.  Årets oppgjør er et mellomoppgjør – dvs justeringer og korrigeringer. 

I Frøya kommunes budsjett for 2021 ble det etter anbefaling fra KS avsatt 3,0 mill kr til 

lønnsoppgjøret dvs et oppgjør i størrelsesorden ca 2,0 % (iht KS).  Etter det sentralt 

tariffoppgjør i frontfagene ble oppgjøret på 2,82 %. for kapitlet 4 som består av sykepleiere, 

lærere, fagarbeider, kontoransatte, renholdere – dvs om lag 89 % av våre ansatte. I tillegg 

ble det gitt 1 % til lokalt oppgjør. 1 % utgjør for Frøya kommune omlag 1,9 mill kr (beregnet 

av KS)  

Som følge av ovennevnte vil ansatte i Kapitel 4 ligge på mellom 2,82 + 0,0 – 1,2 % = totalt 

mellom 2,82 og 4,02 %.  

Frøya kommune har per 1. august 449,51 ÅV fordelt på 557 hoder. Foruten gruppen i kapitel 

4 har vi kapitel 3 som består av ledere (32 ansatte) og kapitel 5 som består av jurister, 

arkitekter, ingeniører, leger, jordmødre m. fl. (19 ansatte). 
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Prinsipp er at alle skal ha en lønnsvekst som er iht til KPI – dvs minst 2,6 %. 

Konsekvenser for Frøya kommune er at vi mangler 2,36 mill kr – dvs at årets lønnsoppgjør vil 

totalt ligge på 5,36 mill kr.   

4. Vikartjenester ved Helse & Mestring. Som følge av fagpersonell og med det utfordringer 

med å opprettholde en forsvarlig tjeneste, har bruk av innleid vikarbyrå været eneste 

mulighet. Merkostnaden for per august er om lag på 6 mill kr. Tjenesten er i prosess med å 

utred en høyere grunnbemanning slik at sårbarheten ved sykefravær blir mindre og med det 

mindre behov for innleie fra vikarbyrå.    

5. Finansiering av ovennevnte forslag til budsjettjustering er det foreslått å bruke merinntekter 

knyttet til inntekts- og formueskatt. Per august er sentrale inntekter 35, 3 mill kr høyere enn 

budsjettert.   
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51/21 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 12.10.2021 
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LOKALISERING AV HELSE- OG OMSORGTJENESTER FRØYA KOMMUNE  

 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret: 

 

 Omsorgsboliger (nivå 5 i omsorgstrappen) med heldøgns omsorg, som tildeles enten på grunn av 

funksjonshemming eller andre store omsorgsbehov ytes og tildeles enten ved Frøya helse og 

omsorgssenter, eller i eksisterende bofelleskap innenfor bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). 

 

 Det utarbeides en helhetlig plan for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Frøya kommune, for 

å tilrettelegge for at den enkelte kan ivareta egen omsorg på best mulig måte ved hjelp av 

tilbudene i omsorgstrappen 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 12.10.2021 sak 51/21 

 

Vedtak: 

 

 Omsorgsboliger (nivå 5 i omsorgstrappen) med heldøgns omsorg, som tildeles enten på grunn av 

funksjonshemming eller andre store omsorgsbehov ytes og tildeles enten ved Frøya helse og 

omsorgssenter, eller i eksisterende bofelleskap innenfor bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). 

 

 Det utarbeides en helhetlig plan for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Frøya kommune, for å 

tilrettelegge for at den enkelte kan ivareta egen omsorg på best mulig måte ved hjelp av tilbudene i 

omsorgstrappen.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Omsorgsboliger (nivå 5 i omsorgstrappen) med heldøgns omsorg, som tildeles enten på grunn av 

funksjonshemming eller andre store omsorgsbehov ytes og tildeles enten ved Frøya helse og 

omsorgssenter, eller i eksisterende bofelleskap innenfor bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). 

 

 Det utarbeides en helhetlig plan for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Frøya kommune, for å 

tilrettelegge for at den enkelte kan ivareta egen omsorg på best mulig måte ved hjelp av tilbudene i 

omsorgstrappen.  

 

 

Vedlegg: 

 

Beskrivelse av omsorgstrapp:  

 

https://www.froya.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/prosjekt-morgendagens-omsorg/beskrivelse-av-

omsorgstrappen/  
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Saksopplysninger:   

 

Helse og omsorgstjenesten har over flere år med bakgrunn i prosjektet morgendagens omsorg stått overfor både 

strukturelle og faglige endringer der mål er at alle innbyggere skal ha et godt sted å bo, og kunne bo i egent hjem 

så lenge som mulig. Gjennom prosjektet morgendagens omsorg er det gitt retning for strategiske valg innen 

omfang og kvalitet for heldøgnstilbud og alternative boformer.  

 

Kommunestyret vedtok (sak 195/16) å bygge et Helsehus med 28 plasser og 48 omsorgsboliger med heldøgns 

omsorgstjenester.  

Nå Frøya helse og omsorgssenter (FHO). Dagens sykehjemstilbud skal inngå i nytt FHO. For å forsvare 

økonomisk investering, blir det viktig å finne fram til en måte og drifte og organisere helse og omsorgstjenestene 

på, som sikrer faglig og økonomisk bærekraft på kort og lengre sikt. 

 

Hvordan helse og omsorgstjenestene på Frøya er organisert, graden av samhandling mellom de ulike 

tjenesteområdene vil ha stor betydning for måloppnåelse. Det de interne prioriteringene som gjøres i helse- og 

omsorgstjenestene som i stor grad avgjør om tjenestene framstår som ressurseffektive eller ikke. Dette beskrives i 

omsorgstrappen (vedlegg), ut fra at tjenestemottakere (brukere og pasienter) som helst skal få sine tjenester på 

rett nivå i kommunens samlede tjenestetilbud. Jo høyere i trappa tilbudet er, jo mer ressurser krever det. Det 

betyr at dersom noen tjenestemottakere får et tilbud som ligger over det reelle behovet, vil kommunen bruke sine 

samlede ressurser på en måte som gjør at noen får et tilbud som ikke er godt nok fordi andre får "for mye".  

 

Skal målsetningen være oppnåelig er det noen forutsetninger som bør være tilstede. De mest sentrale her er at 

kommunen benytter seg av de mulighetene som ligger i velferdsteknologi.  Videre må det arbeides forbyggende 

der en vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen uavhengig av funksjonsnivå (hverdagsrehabilitering). Det er 

i tillegg viktig at alle innbyggere med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.  

 

Frøya kommune har i dag Beinskardet omsorgsboliger som ligger på Sistranda midtre, i gangavstand til sentrum. 

Komplekset er døgnbemannet og består av totalt 12 leiligheter (bygg B og C) og 6 boenheter (bygg A). Tjenester 

i bygg B og C gis i dag av hjemmetjenesten. I begge bygg finner man også fellesareal for beboere, samt base for 

personell i bygg A. Personell tilknyttet Beinskaret bygg A vil inngå i bemanningsplanene i FHO. Dette betyr at 

omsorgsboligene ved Beinskaret A ikke vil få fast bemanning, men tjenesten som ytes her vil også utføres av 

hjemmetjenesten. 

 

I forbindelse med morgendagens omsorg, delprosjekt ny organisering av rus og psykisk helse, var opprinnelig 

strategi at bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM), herunder avdeling oppfølgingstjenesten for rus/psykisk helse, 

skulle ha sin egen personell base med ambulerende team i Beinskaret A bygg når det nye helsehuset sto ferdig. 

Og at omsorgsboligene her skulle være forbeholdt eldre mennesker med langvarig rus og psykiske lidelser. I 

tillegg skulle da «Frøyablå» etableres. «Frøyablå» skal være et tilbud hvor et tidsbegrenset/kortvarig behovet for 

blant annet somatisk oppfølging, stort omsorgsbehov med bistand, trygghet og tilsyn, behov for observasjon eller 

hvor skjerming er tilstede hos bruker. Dette tilbudet er ment som et lavterskeltilbud, med rask tildeling mellom 

ansatte i tverrfaglig team og legen. 

 

Med inngåelse av vertskommuneavtale om samarbeid innenfor området med Hitra kommune i 2020, og 

etablering av interkommunal oppfølgingstjenesten - rus og psykisk helse, ble Frøya kommunes egen kommunale 

oppfølgingstjenesten i BAM avviklet, og ressurser som ikke var knyttet til enkeltvedtak som fremdeles ivaretas 

kommunalt ble overført til interkommunal oppfølgingstjeneste. Dette medfører at vi må tenke nytt rundt boliger 

til brukergruppen som Hitra kommune ivaretar i vertskommunesamarbeidet. I dag har tjenesten boliger ved 

Siholmen med personell base som en midlertidig ordning.  

Tilrådningen som ble lagt fram til politisk behandling i hovedutvalg for helse, omsorg, Nav, oppvekst og kultur 

(sak 5/19) for brukergruppen, var en spredning på disse boligene.  

Denne strategien har nå endret seg, og det jobbes nå med å se på samlokaliserte boliger med egen personellbase 

som vil bli lagt fram i egen politisk sak, og som også inkluderer tiltaket «Frøyablå».  Det vil bli vurdert om disse 

boligene kan bli organisert i nærhet eller i tilknytning til andre deler av helse- og omsorgstjenesten for å styrke 

samarbeid og kompetanseoverføring.  

 

For å kunne følge opp økonomiplanens forventning om å skape et handlingsrom allerede i 2022 er det helt 

nødvendig å få avklart hvor Frøya kommune skal tilby heldøgns omsorgsplasser. Tiltaket vil kreve en 



Saknr: 175/21 

omorganisering av dagens tjenestetilbudet og flytting av brukere og ansatte. Arbeidet må gjennomføres 

planmessig og i en god dialog med brukere, pårørende og ansatte. 

 

Vurdering: 

 

Det er kommunedirektøren sin vurdering at heldøgns omsorgsboliger, som betyr at en kan bli boende i sin egen 

bolig, selv om man trenger heldøgns omsorg som tildeles enten på grunn av funksjonshemming eller andre store 

omsorgsbehov (nivå 5 i omsorgstrappen) ytes og tildeles enten ved Frøya helse og omsorgssenter, eller i 

nåværende bofelleskap innenfor bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Unntak fra dette vurderes særskilt og 

individuelt, eks helse og omsorgstjenester i private boliger, for eksempel organisert som BPA.  

 

Det tilrådes også at det utarbeides en helhetlig plan for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Frøya kommune, 

for å tilrettelegge for at den enkelte kan ivareta egen omsorg på best mulig måte ved hjelp av tilbudene i 

omsorgstrappen. Omsorgstrappen skal bidra til å fordele ressursene på en rettferdig måte. Omsorgstrappen er 

bygd etter BEON prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå) og er forankret politisk.  
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GNR 8 BNR 167 HASA-BYGGET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret vedtar en tilleggsfinansiering på kr. 11´600´000,- inkl. mva. for prosjekt 551554 

«bygningen til kommunens anleggsavdeling» og dette tas inn i budsjett- og økonomiplan for 

perioden 2022-2025.  

 

2. Tilleggsbevilgningen utgjør en totalkostnad på prosjektet til kr 31´695´049,- inkl. mva., for 

rehabilitering og tilbygg til eksisterende lokaler samt etablering av vaskehall, asfaltering 

uteområde og oppsett av gjerde på gnr. 8, bnr 167, benevnt HASA-bygget.  

 

3. Finansieringen blir som følger: 

 Tidligere bevilgede midler kr. 20 094 049 inkl mva 

 Tilleggsfinansiering 2022, kr. 11 600 000 inkl mva (herav kr 8 mill inkl mva fra 

selvkostområdet VA) 

Total finansiering, kr 31 695 049 inkl mva  

 

4. Kapitalkostnadene med tilleggsfinansieringen utgjør kr. 406 000 pr. år.  Beløpet tas inn i 

budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 

5. Økte driftskostnader med kr. 86 500 for budsjettåret 2022 tas inn i budsjett 2022 og senere 

årskostnader tas inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.10.2021 sak 183/21 

 

Vedtak: 

  
1. Kommunestyret vedtar en tilleggsfinansiering på kr. 11´600´000,- inkl. mva. for prosjekt 551554 

«bygningen til kommunens anleggsavdeling» og dette tas inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 

2022-2025.  

 

2. Tilleggsbevilgningen utgjør en totalkostnad på prosjektet til kr 31´695´049,- inkl. mva., for 

rehabilitering og tilbygg til eksisterende lokaler samt etablering av vaskehall, asfaltering uteområde og 

oppsett av gjerde på gnr. 8, bnr 167, benevnt HASA-bygget.  

 

3. Finansieringen blir som følger: 

4. Tidligere bevilgede midler kr. 20 094 049 inkl mva 

5. Tilleggsfinansiering 2022, kr. 11 600 000 inkl mva (herav kr 8 mill inkl mva fra selvkostområdet VA) 
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6. Total finansiering, kr 31 695 049 inkl mva  

 

7. Kapitalkostnadene med tilleggsfinansieringen utgjør kr. 406 000 pr. år.  Beløpet tas inn i budsjett- og 

økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 

8. Økte driftskostnader med kr. 86 500 for budsjettåret 2022 tas inn i budsjett 2022 og senere årskostnader 

tas inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.10.21: 

 

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han har hatt en rolle i saken i et tidlig stadium. 

Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vurdert habil. 

 

 

Forslag til vedtak: 

  
1. Kommunestyret vedtar en tilleggsfinansiering på kr. 11´600´000,- inkl. mva. for prosjekt 551554 

«bygningen til kommunens anleggsavdeling» og dette tas inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 

2022-2025.  

 

2. Tilleggsbevilgningen utgjør en totalkostnad på prosjektet til kr 31´695´049,- inkl. mva., for 

rehabilitering og tilbygg til eksisterende lokaler samt etablering av vaskehall, asfaltering uteområde og 

oppsett av gjerde på gnr. 8, bnr 167, benevnt HASA-bygget.  

 

3. Finansieringen blir som følger: 

 Tidligere bevilgede midler kr. 20 094 049 inkl mva 

 Tilleggsfinansiering 2022, kr. 11 600 000 inkl mva (herav kr 8 mill inkl mva fra 

selvkostområdet VA) 

Total finansiering, kr 31 695 049 inkl mva  

 

4. Kapitalkostnadene med tilleggsfinansieringen utgjør kr. 406 000 pr. år.  Beløpet tas inn i budsjett- og 

økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 

5. Økte driftskostnader med kr. 86 500 for budsjettåret 2022 tas inn i budsjett 2022 og senere årskostnader 

tas inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Tilstandsrapport fra PUMN av januar 2019 

2. Tegninger, snitt og fasader, områdeplan 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Bygningen for kommunens anleggsavdeling på Nabeita, kalt HASA-bygget på gnr 8, bnr 167 er en bygning av 

eldre dato og har behov for en vesentlig oppgradering. 

 

For å få kartlagt tilstanden på bygningen ble konsulentfirmaet Prosjektutvikling Midt-Norge (heretter kalt 

PUMN) engasjert til å foreta en tilstandsvurdering, noe som ble utført i november 2018 og etter befaringen 
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fremkom det behov for en utdypende tilstandsvurdering sett ut ifra et byggteknisk nivå. PUMN har levert 

tilstandsrapport i januar 2019 jfr vedlegg. 

 

I forbindelse med budsjettprosesser ble det i investeringsbudsjett for 2020 avsatt 

kr 6 095 049  for renovering av HASA-bygget. I tilstandsrapport fra PUMN av januar 2019 er det beregnet en 

kostnad på 6.512.000 for ovennevnte tiltak.   

 

I tilknytning til denne saken ønsket Kommunedirektøren å se på organiseringen av driftspersonell ved 

virksomheten.  Under kartleggingen og drøftinger med ansatte framkom det ønske om samlokalisering på 

driftssiden.  Med bakgrunn i dette ble utvidelse av arealene sett på som en mulighet framfor renovering av 

eksisterende bygg. 

 

Kommunedirektøren engasjerte konsulentfirma til å prosjektere og kostnadsberegne utvidelse av HASA-bygget 

og med ønske om at framtidsrettede behov og tilpasninger for rasjonell drift og effektivisering ble vektlagt.  Ved 

utvidelse av arealer med tilbygg og oppgradering av uteområde inkl inngjerding av eiendommen ble det beregnet 

et kapitalbehov på 20 millioner.  Med bakgrunn i dette ble det i budsjettprosess for 2021 spilt inn behov for 

ytterligere 14 millioner, slik at total ramme på prosjektet nå er 20 millioner.  

 

 Bevilgning økonomiplan KST 2020   6 095 049    

 Tilleggsbevilgning 2021   14 000 000    

 Total bevilgning    20 095 049    

 

 

 Første byggetrinn ble utført for ca. 40 år siden og besto av driftshall med lager og kontorer samt 

wc/dusj. 

 Senere ble det oppført et tilbygg i 2008 med formål arbeidslokaler for funksjonshemmede som 

produserte ved for salg.   Denne ordningen opphørte etter noen år og denne hallen benyttes i dag 

som lagringsplass for div utstyr og maskiner.  

 I tillegg er det på eiendommen en garasje/snekkerverksted på ca. 180 m2 som benyttes av 

snekkerteam og som skal bestå som den er, og ikke vil omfattes av dette prosjektet. 

 Kommunens anleggsavdeling med 3 ansatte er stasjonert i denne bygningen. 

 

Tilstandsrapporter fra PUMN (Prosjektutvikling Midt-Norge) fra 2018 (befaring) og senere utvidet 

tilstandsrapport fra januar 2019 sier følgende om byggets tilstand: 

 

Bygg 

 Behov for betydelig oppgradering av takkonstruksjon og yttervegger.   

 Betydelig rustangrep på stålbjelker i takkonstruksjonen og yttervegger 

 Fuktskader over flere år som har medført korrosjon helt gjennom stålbjelker 

 Ombygging/renovering medfører at TEK 17 (byggteknisk forskrift) skal følges, dvs komplett 

utskifting av tak- og veggkonstruksjoner. 

 Stål med rustangrep må skiftes ut 

 

Luftbehandlingsanlegg 

 Teknisk levetid gått ut 

 Uøkonomisk i bruk og tilfredsstiller ikke dagens krav for luftmengde – HMS-krav 

El-anlegg 

 Levetid gått ut 

 Tilfredsstiller ikke dagens krav og forskrifter 

 Brannalarmanlegg og nødlysanlegg mangler 

 Ikke forsvarlig til bruk for ansatte (fordeling, kursopplegg og manglende jording) 
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Oppvarming 

 Uøkonomisk oppvarming med blanding av varmeovner og luft-luft varmepumpe 

Kontorer/spiserom og sanitær 

 Kaldt og trekkfullt 

 For små kontorer 

 Utrangerte lokaler for WC og dusj 

 Vann trenger inn i bygget ved nedbør 

 Halvparten av hovedbygget (kontorer etc) er uisolert 

 Arbeidstakere opplever det ikke forsvarlig med opphold i lokalene med vindstyrke over 15 s/m 

 

 

Vurdering: 

Med bakgrunn i kommunedirektørens ønske om å se på organiseringen av driftspersonell i virksomheten ble det 

sett på muligheten å samordne virksomhetens vaktmestertjeneste og anleggsavdeling.  Vaktmestre er i dag 

stasjonert i kjeller i blokk C.  Disse lokalene er alt for små for 9 personer, og det er ikke lovpålagte fasiliteter 

som dusjer og tilstrekkelige arealer for garderober der.   

Videre er det lite lagerplass for utstyr og lokalene trenger en vesentlig oppgradering for å imøtekomme vilkårene. 

 

Parallelt har det over tid fremkommet behov for flere kontorplasser for administrativt personell på rådhuset, 

kommunen blir pålagt flere og flere oppgaver og tjenester, noe som medfører at behovet for flere ressurser er til 

stede.  Kommunedirektøren har p.t. pågående kartlegging av behovet for kontorplasser i organisasjonen. 

En overføring av vaktmestre til Nabeita vil derfor frigjøre arealer til kontorlokaler. 

 

Å samlokalisere vaktmestre og anleggsavdeling anses et steg i riktig retning med tanke på å få et større faglig 

miljø og organisere bedre overlapping der det spesielt er få til å betjene enkelte oppgaver. Eksempelvis kan 

nevnes sårbarheten når to av personalet på anleggsavdelingen bruker en hel dag på begravelse i øyrekka og bare 

én person kan utøve daglig drift på anleggssiden.  Flere av disse er også tilknyttet brannvakt og teknisk vakt og 

ved utrykninger vil da planlagte oppgaver måtte vike.  Ved å kunne samordne kompetanse og oppgaveløsning i 

denne gruppen ser vi bedre utnyttelse av ressurser og ikke minst kunne benytte maskiner og utstyr mere helhetlig.  

Et annet moment er at en samlokalisering vil øke kompetanse og utvikling for den enkelte ansatte ved 

oppgaveløsning tvers over linjene. 

 

Det erfares at på grunn av manglende lagerplass foretas det mange små innkjøp.   Dette er en fordyrende drift av 

kommunens ressurser, da det medgår tid til og fra innkjøpsstedet og ikke minst kostnadene med å behandle 

fakturaer for hvert enkelt innkjøp. 

 

Ved å utvide arealene på HASA som prosjektert vil det tilrettelegges for å kunne etablere større innkjøp og 

organisere lagerstyring-/lagerkontroll. 

 

Lagerlogistikk vil være et steg i riktig retning med tanke å gjøre kostnadene så små som mulig ved en mer 

effektiv koordinering av de ulike aktivitetene, f.eks. riktig varetype og riktig mengde.   

 

God lagerkontroll og lagerstyring er avgjørende for den daglige driften og fortjenesten i alle type virksomhet med 

logistikkbehov.  Lagerstyring sørger for riktig antall varer, til rett tid, og på rett plass.  Forløperen for å kunne ha 

god lagerstyring er kommet godt i gang med det arbeide som pågår for registrering og oppgavehåndtering i 

avdelingens FDV-system.  Dette systemet viser f.eks. hvilke lysrør, filter til ventilasjonsanlegg etc som er i det 

aktuelle bygg og intervall for utskifting(er) er registrert.   Denne type oversikt medfører at det kan foretas større 

innkjøp på lager og ha aktuelt materiell på plass, spesielt viktig hvis det skulle være behov for akutte tiltak. 

   

Videre er det fra Mattilsynet meddelt at det er svært uheldig å samlokalisere avløpspersonell og 

vannverkspersonell i samme bygning på Kjerkdalsvatnet.   Dette med bakgrunn i hygienekrav og vilkår om 

skitten og ren sone når avløpspersonell har vært på oppdrag. 
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Med bakgrunn i forannevnte er avløpspersonell allerede fra årsskiftet 2020/2021 flyttet til brakker på Nabeita for 

å innfri kravet fra Mattilsynet.   Dette vil være en midlertidig ordning inntil aktuelle arealer er etablert.   

Det er i denne sammenheng også ønskelig at avløpspersonell samlokaliseres i HASA-bygget med tanke på faglig 

samarbeid med øvrige og arbeidsmiljø. På sikt kan det være nødvendig å tilsette ytterligere avløpspersonell i 

tilknytning til satsinger på avløpssektoren.   Ved overtakelse av Hamarvik vannverk ses også muligheten på at 

noen ansatte på vannverkssiden kan stasjoneres på Nabeita slik at vi har vannverkspersonell på begge sider av 

øya og tilgjengeligheten og ressursene kan utnyttes bedre ved en slik fordeling.       

I samband med ønske om samlokalisering og pågående prosjektering av nytt bygg for Nabeita 

avløpsrenseanlegg er denne bygningen planlagt prosjektert med kun kontrollrom/wc i tillegg 

til de tekniske rom, idet garderober m/dusj og etablering av skitten/ren sone, kontor, spise-

/møterom er prosjektert i HASA-bygget. Det er tenkt etablert svalgang mellom bygning for 

avløpsrenseanlegg og HASA-bygget.   Dette medfører en besparelse i bygge- og 

driftskostnader for bygningen til avløpsrenseanlegget og vil være en økonomisk gevinst både 

på kort og lang sikt.  

   

Plassering og tomt  

Nabeita Renseanlegg planlegges etablert på gårds-/bruksnummer 8/324 på Nabeita. Tomten eies av 

kommunen og er nærmeste nabo til HASA bygget.   

  

Nedennenvte skisse viser mulig plassering og svalgang mellom byggene 

 

 

I prosjektet er det lagt opp til bedre utnyttelse av utenomhusarealer og det er ønskelig at vaskehall etableres.  En 

vaskehall vil være et positivt bidrag for kommunen ved å etablere fasiliteter som muliggjør å holde ren maskiner 

og utstyr og derav skape lengre levetid på disse.  Vaskehallen vil også kunne benyttes av alle kommunens 

tjenestebiler og vil være en besparelse i forhold til de kostnader virksomhetene har pr i dag.  De fleste biler 

vaskes på bensinstasjoner idet det meldes at det ikke er som forutsatt å ha tilgang til å vaske tjenestebilene på 

brannstasjonen. 
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Skisse tenkt plassering vaskehall i østre del av tomten 

 

Det har vært gjennomført to anbudsrunder som viser at tildelte midler på 20 mill ikke er tilstrekkelig, anbudene 

ligger langt høyere enn tildelt ramme.  Første konkurranse lyst ut i februar 2021 hvor det kom inn ett tilbud, var 

på vel 28 millioner inkl mva.  Kommunedirektøren var av den oppfatning at tilbudet lå alt for høyt i forhold til 

estimert kostnadsbilde fra konsulent samt at det forelå et for tynt grunnlag til konkurranse med bare ett 

innkommet tilbud.  Konkurransen ble derav avlyst og kommunaldirektøren foretok derfor en ny utlysning med 

tilbudsfrist 02.august 2021 hvor det kom inn 3 tilbud og hvor laveste tilbud er 27.9 mill inkl mva.  Høyeste tilbud 

er på kr 33. millioner inkl mva. 

Følgende entreprenører leverte inn tilbud august 2021: 

 Rædergård 28,1 mill. 

 Næringsbygg 27,9 mill. 

 Ruta 33 mill. 
Alle inkludert mva.  

 
Inkludert i prosjektet er alle naglefaste innretninger medtatt samt asfaltering av uteområde, etablering av gjerde 

med porter (adgangskontroll). 

 
Videre: 

 Materialpriser er økt siden tilbud kom inn. Materialpriser har hatt en økning på 100% ila av det siste 

året.  

 Også kostnader med personell hos entreprenører har hatt en økning grunnet koronatiltak og 

karantenevilkår m.m. Arbeidskostnader har derav hatt en høy økning. 

 Markedet anses uttømt idet vi nå har hatt to anbudsrunder og pris anses relevant i forhold til tiltaket.  

 

Det er i prosjekterings- og samarbeidsgruppen med involvering av berørte ansatte lagt nøysomme behov og valg 

av byggemetode (pre aksepterte ytelser), arealbehov og gjenbruk av utstyr og inventar der dette er mulig. For å 

kunne holde ned kostnadsnivået så mye som mulig er det tenkt å gjenbruke løst inventar. 

Eksempelvis kan nevnes at utvendig rømningstrapp er gjenbruk. 

 

 Prosjektet med renovering og tilbygg til HASA inneholder som følgende: 
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 Totale bygde m2 utgjøres av følgende: 427m2 (eksisterende hall), 6m2 (kjemikalierom), 510m2 

(kontor, begge etasjene), 69m2 lager (mesanin) og 96m2 (vaskehall). Til sammen 1 108m2, men dette 

inkluderer også eksisterende areal. Nye areal utgjør 612m2 med alle etasjer inkludert.  

Det har blitt sett på kostnadsbildet mtp å ta ut vaskehall av prosjektet og nedennevnte kalkyle viser en 

besparelse på ca. 1.5 millioner. 

Kostnad for vaskehall. Inkludert sikkerhetsmargin på kr 136 850,- og reserve / forventede tillegg på kr 

178 500,- , kommer den på kr 1 505 350,-.  

Kommunedirektøren anbefaler at vaskehall tas med i prosjektet nå, idet det vil bli langt dyrere å 

gjennomføre dette på et senere tidspunkt.  Det vil da påkomme kostnader med ny prosjektering, rigg og 

drift og de ulemper det vil medføre å ha et byggeprosjekt pågående på eiendommen ved daglig drift.  

Samtidig anses det at tiltaket vil bli langt dyrere på et senere tidspunkt med selve entreprisen. 

 

Prosjektet er presentert og drøftet med ansatte, tillitsvalgte og hovedverneombud som fullt ut slutter seg 

til tiltaket om samlokalisering. 

 

Det kan opplyses at det fra hovedverneombud er innmeldt avviksmelding med bakgrunn i lokalenes 

tilstand nå i september måned.  Det er derfor viktig at kommunen snarest setter i gang tiltak på 

kommunens bygning for uteavdeling. 

 

Saken er drøftet med HOAT den 16.09.2021 og hvor HOAT stiller seg positiv til at det arbeides videre 

med prosjektet og behandles i FSK og KST. 

 

Vedståelsesfristen for tilbud utgikk den 02.10.2021, men det er avtalt med entreprenør (laveste tilbyder) 

at denne er forlenget ut oktober 2021.  Det betyr at pristilbudet står ved lag til utgangen av oktober d.å.  

Kommunedirektøren ønsker derav å få behandlet saken i FSK og KST før vedståelsesfrist utgår.   

Behandling av saken etter vedståelsesfristens utløp medfører at konkurransen må avlyses. 

Det er lagt inn en reserve på 10,1%, noe som anses helt nødvendig idet det erfaringsvis vil være 

uforutsette kostnader med grunnarbeid og skjulte avvik ved rivingsarbeider. Her kan nevnes at det 

spesielt er usikkert på hva som skjuler seg i grunnen på eiendommen. 

Med bakgrunn i tilbudspriser og øvrig prosjektkostnader er tiltaket som planlagt og prosjektert avhengig 

av å bli tildelt omsøkte ramme for å kunne gjennomføres.  Et alternativ kan være å renovere og utbedre 

bygget slik det framstår i dag innenfor tildelt ramme på 20 millioner, men gevinsten med 

samlokalisering og arealer for lager til varer, utstyr og maskiner for alle fagområder vil da falle bort. Det 

kan i samme forbindelse nevnes at behovet er stort for oppgradering av eksisterende vaktmesterlokaler 

da disse ikke innfrir vilkårene i Arbeidsmiljøloven mtp mangel av dusj- og garderobeløsninger.  

Mulighetene til å imøtekomme behovet for flere kontorlokaler på rådhuset vil også falle bort. En 

omprosjektering av HASA-prosjektet vil medføre større utgifter i prosjekteringskostnader og gi en 

lengre prosess.  

 

Oppsummert nevnes følgende gevinster ved tiltaket som prosjektert:  

 Organisering i riktig retning mtp ressursbruk og kompetansebygging 

 Vaskehall bidrar til forlenget levetid for biler, maskiner og utstyr 

 Budsjett for entrpr.arbeider er litt lavere enn tilbud ved første utlysning.  

 Oppdeling av prosjekt i byggefaser medfører at prislappen sammenlagt blir dyrere enn om man 

bygger alt i ett nå.  

 Bygning for avløpsrenseanlegg på Nabeita må prosjekteres med fasiliteter for skitten og ren 

sone, dusj, spise-/møterom og kontorer. 
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PROSJEKTKOSTNADER Inkl mva Momskomp Netto  

Konsulenttjenester       243 750 48 750 195 000 

Entreprenørarbeider 27 900 000 5 580 000 22 320 000 

Andre kostnader 

(dok.håndtering) 

        72 330 14 466 57 864 

Intern prosjekt- og byggeledelse        275 000  0 275 000 

Reserve (10,1%)     3 203 969 640 794 2 563 175 

Sum   31 695 049     6 284 010        25 411 039 

 

Fullfinansiering av prosjektet foreslås fordelt mellom selvkostområdet VAR og ordinær finansiering som følger: 

 

   8 000.000  (25%) finansieres fra selvkostområdet VAR  

 23 695 049  (75%) ordinær finansiering     

31 695 049 totalt finansieringsbehov 

 

Selvkostområdet VAR utgjør 1.600.000 i momskompensasjon som følger: 

Momskomp. selvkostområdet Totalt 30% vann 70% avløp 

Finans inkl mva 8 000 000 2 400 000 5 600 000 

Momskompensasjon   480 000 1 120 000 

Netto   1 920 000 4 480 000 

 

 
Investeringsbeløpet på 1 920 000 for vann og 4 480 000 for avløp vil utgjøre en økning i gebyrene i årene 

fremover eksl mva vist i tabellen under.  

 

 
Dvs en økning i årsgebyret i 2023 på hhv 18 og 147 kr.  

 
Det kan tilføyes at dette er beregninger gjort utifra dagens antall abonnenter.  De planer som foreligger med flere 

reguleringsplaner og utbygginger i kommunen tilsier at flere abonnenter kommer til og gebyrøkning pr enhet 

derav vil reduseres. 

 

I forbindelse med kostnadsbehovet for Nabeita avløpsrenseanlegg er det ikke i prosessessen kommet så langt at 

detaljkostnader med selve bygningen er beregnet, men når det gjelder driftskostnader i HASA-bygget så som 

vedlikehold og drift innomhus og renholdskostnader har dette en innsparing på driftssiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Navn på tiltak 

HASA-bygget Nabeita 

Regnskap 

2020 

Økt 

kostnad 

2022 2023 2024 2025 

Strømkostnader 55 000 15 000 95 000 100 000 110 000 120 000 

Forsikring 14 000 3 000 17 000 24 000 26 000 28 000 

Komm. Avgifter (vann, 19 000 8 000 27 000 29 000 30 500 32 000 
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avløp,renovasjon) 

Serviceavtaler/Driftsavtaler 0 15 000 15 000 40 000 45 000 50 000 

Heiskontroll og vedlikehold 0 5 000 12 000 13 000 14 000 15 000 

Renholdsartikler 2 360 2 500 4 000 4 200 4 400 4 600 

Renholdspersonale  23 995 28 000 45 000 50 000 55 000 60 000 

Drift og vedlikehold 0 10 000 30 000 40 000 50 000 60 000 

SUM 114 355 86 500 245 000 300 200 334 900 369 600 

 

 Økte driftskostnader med kr 86 500* for budsjettåret 2022.justeres i budsjett 2022 og senere årskostnader tas inn 

i budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 

*Økte driftskostnader for 2022 er hensyntatt med at bygning ikke vil bli ferdigstilt før etter ferien og 

kostnadsøkningen er justert tilsvarende. Kostnader 114.355 er for dagens bygningsmasse på Nabeita og 

framtidige driftskostnader er beregnet med inndekning på 75% fra ordinære driftsmidler og 25% fra VAR-

sektoren. 

 

Andel driftskostnader vil komme i tillegg. Gjennomsnittlig driftskostnader i økonomiplanperioden 2022-2025 er 

på kr. 272.800. Av dette skal 75% dekkes inn over ordinært driftsbudsjett og 25% VA-andel utgjøre hhv 20 460,- 

(vann) og 47 740(avløp). 

 
 

2022 2023 2024 2025 

86 500 300 200 334 900 369 600 

Årskostn. 

ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

Ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

Ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

Ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

64 875/6 487,50/15 135,50 225 150/22 215/52 835 251 175/25 118/58 607 277 200/27 720/64 736 

 

 
Årlig avgiftsøkning basert på investeringskostnader og drift pr abonnent blir da som følger: 
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Kommunedirektøren viser til handlingsregelen vedr totalt ramme for investeringer som p.t. er på 35 millioner. 

For budsjettåret 2022 er det lagt føringer på at en tilleggsbevilgning på HASA-bygget med kr 11.600.000 inkl 

mva blir en del av potten på 35 millioner og derav er innenfor rammen på tiltak som foreslås gjennomført i 2022. 

 

Til sist må det nevnes at det er helt nødvendig å rehabilitere bygningsmassen med bakgrunn i byggets tilstand. 

Kommunedirektøren ser gevinsten i å samordne faggrupper på tvers med bakgrunn i kompetanse og 

ressursutnyttelse, imøtekomme vilkårene om lovpålagte fasiliteter, etablere plass for lager og logistikk som i seg 

selv er et ressursbesparende tiltak, bruk av felles utstyr og maskiner. De ansatte er veldig motivert for en 

samlokalisering og samarbeid tvers over faglinjene. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.10.2021 

Arkivsaksnr: 

21/2054 

Sak nr: 

177/21 

Saksbehandler: 

Helene Hvidsten 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

177/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOR PLAN OG BYGGESAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

  
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til 

orientering.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 

      a.  Sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker.  

 b. Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut  

     på høring i henhold til kommunelovens § 19-1.  

 c. Vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern  

     høringsinstans.  

 d. Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med     

      privat forslagstiller overholdes.  

 e. Merke seg at arkiveringsplikten for nabovarsel ikke er overholdt, og ber  

     kommunen arkivere disse i henhold til arkivloven.  

  

 

  
 

Vedlegg: 

 

Vedtaksbrev 

Rapport fra forvaltningsrevisjon – plan og byggesak 

 

Saksopplysninger:   

 

Se vedtaksbrev 

 

Kommunedirektøren vil orientere kontrollutvalget om overnevnte punkter innen utgangen av mars 2022.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.10.2021 

Arkivsaksnr: 

21/757 

Sak nr: 

178/21 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

121 U01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

80/21 Formannskapet 20.04.2021 

188/21 Formannskapet 19.10.2021 

178/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN LAKSEREGIONEN 2021 - 2025  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

1. Frøya kommune slutter seg til Strategisk Næringsplan for Lakseregionen 

2. Satsningsområder - også reiseliv - og målsettinger implementeres i egen Strategisk Næringsplan 

3. Frøya kommune deltar i et næringsråd bestående av næringsansvarlige i 

kommunene, ONF og regionens næringshager 

4. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.10.2021 sak 188/21 

 

Vedtak: 

 

1. Frøya kommune slutter seg til Strategisk Næringsplan for Lakseregionen 

2. Satsningsområder - også reiseliv - og målsettinger implementeres i egen Strategisk Næringsplan 

3. Frøya kommune deltar i et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, 

ONF og regionens næringshager 

4. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune slutter seg til Strategisk Næringsplan for Lakseregionen 

2. Satsningsområder - også reiseliv - og målsettinger implementeres i egen Strategisk Næringsplan 

3. Frøya kommune deltar i et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, ONF 

og regionens næringshager 

4. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 80/21 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet tar utkast til Strategisk næringsplan for Lakseregionen til orientering 

2. Satsningsområder og målsettinger implementeres i egen Strategisk næringsplan 
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3. Endelig forslag til Strategisk næringsplan for Lakseregionen kommer til politisk behandling i 

Frøya kommune i slutten av juni 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Utkast Strategisk næringsplan 

 

Saksopplysninger:   

 

I Formannskapets møte 20.04.2021 – sak 80/21 – ble følgende vedtak fattet: 

  

1. Formannskapet tar utkast til Strategisk næringsplan for Lakseregionen til orientering  

2. Satsningsområder og målsettinger implementeres i egen Strategisk næringsplan  

3. Endelig forslag til Strategisk næringsplan for Lakseregionen kommer til politisk behandling i Frøya 

kommune i slutten av juni  

 

Planen ble drøftet i Kommunedirektørutvalget (KDU) 13.08.2021 hvor også næringsansvarlige i 

kommunene var til stede. Tilbakemeldinger her var at planen mangler forankring og at det går for 

lite fram hva som er regionens felles tiltak og hva som er kommunenes tiltak. Videre blir det gitt 

råd om å diskutere planen i felles møte med formannskapene i løpet av høsten 2021. Det ble 

diskutert om det skulle opprettes et næringsråd som får i oppdrag å følge opp planen og utarbeide 

årlige handlingsplaner. 
 

I regionrådsmøtet 17.09.2021 – sak 40/21 – var ferdigstilling av SNP tema. Det var enighet i at en felles 

handlingsplan er viktig for måloppnåelsen i arbeidet. Det skal opprettes et næringsråd. Det er 

viktig at dette er godt forankret i KDU da det handler om bruk av administrative ressurser i 

kommunene. Viktig med klare linjer når det skal settes ned næringsråd. Det er viktig å finne ut 

hva vi samarbeider om - skal samarbeide om. I møtet ble man enige om: 
 

 Strategier for reiseliv revideres og innarbeides i planen 

 Det opprettes et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, ONF og 

regionens næringshager 

 Det utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  

 

Vurdering: 

 

Strategisk næringsplan er regionens felles plan for næringsutvikling. Planen inneholder strategier og tiltak det er 

bred enighet om i regionen. Dokumentet brukes til forankring av uttalelser, grunnlag for høringer, iverksetting av 

prosjekter og tildeling av regionale næringsfond. En revisjon var nødvendig med bakgrunn i ny 

kommunestruktur. Det foreligger også nye regionale planer som har betydning for de lokale føringer i vår plan. 

Dette er planer og strategier innen næringsutvikling, samferdsel og arealforvaltning for å nevne noen.  

 

Dagens plan oppleves som nyttig og av den grunn er det denne gangen kun foretatt en revisjon av planen. Det 

som er nytt er en vektlegging av reiseliv som felles satsingsområde i regionen. Videre er det ønske om årlige 

handlingsplaner og prioriteringer. Det er nødvending å involvere kommunene i gjennomføring av planen og det 

settes derfor ned et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene. Næringsalliansen og 

Næringshagene i regionen. Handlingsplan er planlagt behandlet i felles formannskap januar 2022. 

 

En strategisk næringsplan (SNP) for en region bestående av 8 forskjellige kommuner er ei utfordring. Det er 

mange lokale hensyn å ta. Den enkelte kommune har sine fortrinn som man ønsker å sette fokus på, noe som kan 

være gjenstand for konflikt for fellesskapet (regionen). 
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Forslaget til SNP for Lakseregionen er godt gjennomarbeidet og beskriver i hovedsak samme utfordringer som 

Frøya kommune opplever. Satsningsområdene i Frøya kommunes SNP er som følger: 

 

 Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 

 Frøya skal bli internasjonalt ledende på marine næringer 

 Frøya setter fokus på utdanning, kompetanseutvikling og forskningsaktivitet 

 Frøya kommune må sikre tilgang til å rekruttere god og tilstrekkelig arbeidskraft 

 Vi skal jobbe for å få attraktive og konkurransedyktige rammevilkår 

 Vi skal utvikle Sistranda sentrum 

 

Satsningsområdene i Lakseregionens SNP: 

 

 Matproduksjon  

o Blå mat  

o Grønn mat og naturbruk  

 Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi 

 Samferdsel og annen infrastruktur 

 Utdanning, rekruttering og kompetanse 

 Utvikling av rammevilkår for industrien 

 Det grønne skiftet 

 

Samtlige satsningsområder i vår egen SNP er hensyntatt i Lakseregionens SNP, også utvikling av sentrum; 

Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, kultur og besøk 

 

Frøya kommune rullerer nå egen SNP. Det er viktig at elementer fra Lakseregionens SNP implementeres i vår 

plan, der vi også hensyntar regionens satsningsområder, og i det videre arbeidet også elementer i den årlige 

handlingsplanen. Det er viktig for regionen at SNP er overordnet, men har sammenheng med kommunale planer. 

Viktig at også strategier for reiseliv implementeres i planen. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Frøya kommune slutter seg til Strategisk Nærinsplan for Lakseregionen 

 Satsningsområder - også reiseliv - og målsettinger implementeres i egen Strategisk Næringsplan 

 Frøya kommune deltar i et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, 

ONF og regionens næringshager 

 Det skal utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.10.2021 

Arkivsaksnr: 

21/2058 

Sak nr: 

179/21 

Saksbehandler: 

Roger Antonsen 

Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

174/21 Formannskapet 05.10.2021 

179/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

FORSKRIFT OM GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I FRØYA KOMMUNE 2021  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret legger forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Frøya kommune ut på 

høring, i henhold til forvaltningslovens § VII 

2. Høringsuttalelsene skal være skriftlig og høringsfrist settes til 6 uker fra kommunestyrets vedtak. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp høringen og fremme sak om vedtak av 

forskrifter til kommunestyret etter høringsfristens utløp. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.10.2021 sak 174/21 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret legger forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Frøya kommune ut på 

høring, i henhold til forvaltningslovens § VII 

2. Høringsuttalelsene skal være skriftlig og høringsfrist settes til 6 uker fra kommunestyrets vedtak. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp høringen og fremme sak om vedtak av 

forskrifter til kommunestyret etter høringsfristens utløp. 

  

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 05.10.21: 

 

 

Kommunedirektøren erklærte seg inhabil da hennes mann er leder i Forliksrådet. 

Økonomisjefen inntrer som kommunedirektør under behandlingen. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret legger forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Frøya kommune ut på høring, 

i henhold til forvaltningslovens § VII 

2. Høringsuttalelsene skal være skriftlig og høringsfrist settes til 6 uker fra kommunestyrets vedtak. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp høringen og fremme sak om vedtak av forskrifter til 

kommunestyret etter høringsfristens utløp. 
  

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til forskrift 

Notat, til arbeidsgruppen inkludert gjeldende reglement fra 2016 
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Saksopplysninger:   

 

Vedlagt ligger et forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøringsreglement i Frøya kommune. 

Forslaget er lagt inn i hjelpedokumentet fra Kommunal- og moderniseringsderpartementet slik at lay-

out blir ihht mal. 

 

Kommuneloven slår fast at kommunestyret gir forskrift om folkevalgtes rett til dekning av 

utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og 

permisjoner (§ 8-10). Kommunestyret og fylkestinget har også tidligere fastsatt regler om dekning av 

utgifter, økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42.  

 

Det som er nytt, er at reglene skal gis som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i 

forvaltningsloven skal være oppfylt.  

 

Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan forskrifter skal utformes, at de skal høres og at 

det gjelder særlige krav til kunngjøring for at kommunen skal kunne påberope seg reglene.  

 

De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt løsere 

ramme når det gjelder saksbehandling og utforming. Det er også nytt at kommunestyret selv skal gi 

forskrifter om ettergodtgjøring og permisjoner. 
 

 

Vurdering: 

 

Kommunestyret har i K-sak 109/16 (og i K-sak 10/18 om sykepenger) vedtatt reglement for 

arbeidsgodtgjørelse m.v til folkevalgte i Frøya kommune.  

 

Med denne som bakteppe inviterte kommunedirektøren en representant fra hver av de politiske 

partiene som i dag er representert i kommunestyret til en gjennomgang av reglementet. Møtet ble 

avholdt 02.09.21. Her ble det også forelagt og forespurt om eventuelle revisjonspunkter. Drøftingsotat 

utsendt til representantene før møtet ligger vedlagt. (NB.Frp var også med i møtet) 

 

Resultatet fra arbeidsmøtet var at de politiske representantene stort sett er fornøyd med dagens 

reglement, og evt endringer skal komme som en del av debatten i kommunestyret.  

 

Kommunedirektøren har derfor oppsummert dagens reglement, og lagt denne inn riktig MAL i 

vedlagte forslag til forskrift.  

 

Med bakgrunn i diskusjonen og med tanke på forenkling foreslår kommunedirektøren følgende 

endringer i det nye reglementet: 

 

1. Møtesatsen heves til kr 1 100 og kr 550. (Den er i dag på kr 1 056 og kr 528 ) 

2. Det foreslår også at møtesatsen ikke justeres hvert år, men for hver valgperiode. 

3. Det legges inn en godtgjøring til leder av forliksrådet. Godtgjøring til denne funksjonen har 

ikke vært med i gammelt reglement. Kommunedirektøren innstiller på at denne tas inn, og at 

satsen er likestilt med Hitra kommunes godgjøring til samme funksjon. Dette med tanke på 

rekruttering til denne funksjonen. 

4. Alle refusjonskrav som kommer for seint, etter at regnskap er avlagt avvises. 

5. Ved kortvarige telefonmøter utbetales ikke møtegodtgjøring. (Gjelder alle utvalg) 

6. Den faste godtgjøringen til ledere av utvalg skal dekke forarbeid, etterarbeid og 

møtegodtgjørelse for utvalgsmøtene. 



Saknr: 179/21 

7. Reglementet legges frem for revidering høsten 2023, slik at sittende kommunestyre reviderer 

reglementet før neste kommunestyreperiode. 

Økonomiske konsekvenser: Endringene legges inn i økonomiplanperioden 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 1000.100. Folkevalgte 

 

Skal saken på høring til FEB/FUR/Andre råd og utvalg?  

 

Skal på generell høring til befolkningen i 6 uker. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.10.2021 

Arkivsaksnr: 

21/2133 

Sak nr: 

180/21 

Saksbehandler: 

Håvard Holte Os 

Arkivkode: 

A40 &13 

Gradering: 
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180/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

HØRING - PRINSIPPER FOR TILBUDSPLANLEGGING OG AREALBRUK I TRØNDELAG 

FYLKESKOMMUNE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar at vedlagte forslag til høringsuttalelse på høringen «Prinsipper for 

tilbudsplanlegging og arealbruk» sendes Trøndelag fylkeskommune fra Frøya kommune. 

 

 

Vedlegg: 

 

- Invitasjon til høring: Prinsipper for tilbudsplanlegging og skolebygg/areal. 

- Vedlegg 1: Høringsdokument - Prinsipper for tilbudsplanlegging og skolebygg/areal 

- Vedlegg 2: Rammefaktorer 

- Kommunedirektørens forslag til høringsinnspill fra Frøya kommune. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Trøndelag fylkeskommune inviterer i brev datert 06.10.21 til høring om «Prinsipper for tilbudsplanlegging og 

skolebygg/areal». Høringen dreier seg om følgende punkter: 

1. Prinsipper for tilbudsplanlegging.  

2. Sentrale tema/ problemstillinger knyttet til videreutvikling av voksenopplæringstilbudet i Trøndelag.  

3. Sentrale tema/ problemstillinger knyttet til prinsipper/prosesser og distribuering av høyere 

yrkesfagutdanning.  

4. Inndeling av kompetanseplanleggingsregioner.  

5. Prinsipper for skolebygg/arealbruk 

 

Vedlegg 1 er høringsdokumentet, der kapittel 1-3 angir bakgrunnen for høringen, med innledning, overbyggende 

rammeverk og rammefaktorer. Kapittel 4 beskriver prinsippene som fylkeskommunen ønsker innspill på gjennom 

høringen. Vedlegg 2 består at kunnskapsgrunnlag knyttet til aktuelle rammefaktorer. 

 

Høringsdokumentets kapittel 4 drar opp en del «påstander»/utfordringer, og forslag til prinsipper knyttet til disse. 

Vedlagt høringen fra Trøndelag fylkeskommune er også en mal for hvordan de ønsker innspill knyttet til disse 

prinsippene. Kommunedirektørens forslag til høringsinnspill fra Frøya kommune er satt inn i denne malen. 

 

Frist for høringsinnspill er satt til 27. oktober. Frøya kommune har fått utsatt dette til 29. oktober, for å rekke å 

behandle høringen politisk. I forbindelse med brevet med forespørelsen om å få utsatt fristen, ble det også 

poengtert at Frøya kommune anser en høringsperiode på tre uker som alt for lite til å kunne behandle en høring 

som dette. 

 

På grunn av den korte fristen går saken direkte til kommunestyret, uten behandling i HOOK eller formannskap, 

da dette ikke lar seg løse innenfor høringsperioden gitt av fylkeskommunen. Høringen ble behandlet i 

ekstraordinært møte i Frøya ungdomsråd (FUR) 18.10.21. FUR har ikke gitt noen innspill til høringen. 
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Vurdering: 

 

Vedlagt ligger kommunedirektørens forslag til høringsinnpill. Det framgår av dette forslaget hvilke vurderinger 

som er gjort knyttet til høringen. 
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181/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

HØRING - NY ORGANISERING AV DEN NORSKE KIRKE: MULLER-NILSEN-UTVALGETS 

UTREDNING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tilslutter seg KS sitt høringssvar, angående utredning om ny organisering av  

Den Norske Kirke.  

 

Videre bes kirken om, dersom de endre organiseringen av prostiene, å unngå at de overskrider så mange 

kommunegrenser. Dette for å unngå at avstanden mellom kommune og kirke økes. Frøya kommune 

foreslår at prostiene i så fall begrenses til å omfatte få (to til tre) kommuner, og at Hitra og Frøya 

kommuner kan være et eget prosti. 

 

 

Vedlegg: 

 

Høringsnotat til offentlige høringsinstanser 

Høringssvar fra KS: Ny kirkelig organisering 

 

Saksopplysninger:   

 

Kirkerådet sendte 17.06.2021 ut høringsbrev angående høringen Ny kirkelig organisering: Müller-Nilsen-

utvalgets utredning. Høringsfristen ble opprinnelig satt til 15. oktober. Frøya kommune har ved forespørsel fått 

utvidet høringsfrist til 28. oktober.  

  

Dokumentet går i stor grad ut på den interne organiseringen av Den Norske Kirke (DNK), men det inneholder 

også endringer som vil ha konsekvens for kommunene. Kirkerådet har derfor sendt ut høringsbrev og 

høringsnotat til kommunene som fokuserer på de delene av høringsdokumentet som er av særlig betydning for 

kommunene og deres forhold til kirken.   

 

KS har utarbeidet forslag til svar på de konkrete spørsmålene som kirkerådet har bedt kommunene og KS om å 

svare på. Innspillene går i stor grad på hvordan ivareta kommunenes behov for samspill med kirken lokalt.   

  

En av de viktigste foreslåtte endringene er å forenkle arbeidsgiverorganiseringen for kirkelig ansatte slik at lokalt 

ansatte i kirken har samme arbeidsgiver. For å få til dette foreslås det å opprette et nytt kirkelig organ på 

prostinivå som skal utøve arbeidsgiverfunksjoner for alle som jobber i den lokale kirken. Dette organet vil 

erstatte dagens kirkelige fellesråd på kommunalt nivå. Ved overgangen til 2021 var det 94 geografiske prostier og 

348 fellesråd (normalt på kommunenivå). Rapporten som ble levert av Müller-Nilsen-utvalget erkjenner at en 

overgang til prostifellesråd fra fellesråd kan øke avstanden mellom kommunen og kirken.  

 

I spørsmålet om prostistruktur svarer KS at dersom det blir et stort antall kommuner i samme prostifellesråd vil 

dette kunne føre til økt opplevelse av avstand mellom den lokale kirken og den enkelte kommune. I rapporten 

anbefales det derfor at kirken tar en gjennomgang av organiseringen av prostiene før en eventuell organisering 

rundt fellesråd på prostinivå.  
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KS støtter at den foreslåtte endringen kan gi forenklinger i den kirkelige administrasjonen, og at enhetlig 

arbeidsgiverstyring på lavest mulige effektive nivå kan gi muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt. Videre 

peker KS også på at kommuneoverskridende prostifellesråd kan medvirke til å svekke relasjonen mellom 

kommunen som tilskudds- og gravplassmyndighet og det kirkelige organet som vil ha drifts- og 

vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnet og i svært mange kommuner også det 

operative ansvaret for gravplassene. Som et tiltak for å motvirke dette foreslår KS at det i tillegg til kommunal 

representasjon i prostifellesrådet, at det etableres formelle strukturer for direkte dialog mellom 

kommuneadministrasjon og prostifellesråd. KS ber også om at utgifter som direkte kan relateres til den enkelte 

kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk belastes den enkelte kommune og ikke utjevnes.  

  

På spørsmålet om det bør være kommunal representasjon i prostifellesrådene svarer KS at kommunale 

representanter i prostifellesrådene vil styrke relasjonen mellom rådet og kommunene. Men de framhever at 

representantene som velges av kommunene vil ha plikt til å ivareta rådets oppgaver og interesser. KS vurderer at 

det kan være problematisk om de kommunalt oppnevnte representantene har full stemmerett siden 

prostifellesrådet vil ha et medansvar for å støtte menighetene i deres oppgave i å «vekke og nære» det kristelige 

livet i menighetene, og et ansvar for å utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i sitt område. KS 

skriver at det er en offentlig oppgave å legge til rette for at også tro- og livssynssamfunn fritt kan utøve sin 

aktivitet lokalt innenfor de rammer som gjelder for all frivillig virksomhet. Men om kommunalt oppnevnte 

representanter skal delta direkte i avgjørelser som har som formål å fremme et bestemt livssyn vil fort oppfattes 

som å være i konflikt med likebehandlingshensynet. KS peker også på at direkte representasjon i et styre ikke er 

avgjørende for å ha et godt samarbeid med den lokale kirken. KS anbefaler derfor å videreføre muligheten til 

kommunene om å oppnevne representanter til fellesråd, men at den kommunale representanten kun deltar med 

stemmerett i saker av økonomisk og administrativ karakter. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tilslutter seg KS sine betraktninger om høringsdokumentet. Å 

opprette prostifellesråd kan gi fordeler ved å minke DNK sine administrative utgifter og forenkle 

arbeidsforholdet til de ansatte ved lokale kirker ved at de får samme arbeidsgiver. Men det er viktig for Frøya 

kommune at en organisering med prostifellesråd har gode muligheter for en-til-en kommunikasjon mellom 

kommune og kirke. For å ivareta dette bør kirken evaluere dagens prostier for å unngå at enkelte prostier omfatter 

så mange kommuner at det blir vanskelig å ivareta god kommunikasjon med den enkelte kommune. Frøya 

kommune er i dag en del av Orkdal prosti som består av Frøya, Hitra, Heim, Orkland, Rindal og Skaun. Dette er 

et stort geografisk og et høyt antall kommuner. For å ivareta god dialog og nærhet mellom Frøya kommune og 

kirken er det viktig at prostiet som Frøya kommune skal inngå i blir mindre enn dagens prosti.  

  

Muligheten for kommunene å oppnevne representanter til prostifellesrådet vil styrke relasjonen mellom kirke og 

kommune. Men for å ivareta likebehandlingshensyn vil det være positivt om kommunalt oppnevnte 

representanter i prostifellesrådet kun har stemmerett i saker som angår økonomi og administrasjon. 

 

Kommunedirektøren har undersøkt med Frøya sokn om de skal levere høringsinnspill. De kirkelige instansene 

har en egen høringsrunde, som har frist 01.12.21, og de har derfor ikke ferdigstilt sitt innspill. På forespørsel sier 

likevel kirkeverge følgende i en epost, 21.10.21; 

 

«Enkelt sagt fra vår side så ønsker vi ikke en slik endring. 

Flere ting er alt for lite utredet som f.eks. kommunal finansiering, prostigrenser og menighetsrådets 

rolle. Et prostifellesråd vil etter vår emning bla.svekke det lokale engasjementet og tilhørigheten vi har 

i dag. 
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182/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

FRØYA KOMMUNES INNSPILL TIL KOMMUNAL EIERSTRATEGI FOR REMIDT IKS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre slutter seg til vedlagt eierstrategi for ReMidt IKS slik den foreligger.  

 

Ny eierskapsstrategi for ReMidt legges inn i kommunens eierstrategidokument 

 

 

Vedlegg: 

 

Innspill til kommunal eierstrategi for ReMidt IKS 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Miljøselskapet ReMidt IKS ble vedtatt dannet sommeren 2019, og oppsto gjennom en 

sammenslåing av de tre interkommunaleselskapene HAMOS Forvaltning IKS, Envina IKS,  

 

Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS og renovasjon- og slamtjenestene i sju 

kommuner på Nordmøre.  

 

ReMidt IKS er i dag et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre 

og Romsdal. Selskapet overtok det operative ansvaret fra 1.1.2020 og leverer tjenester til 

innbyggerne og kommunale virksomheter, hovedsakelig knyttet til husholdningsavfall og 

slam.  

 

ReMidt skal kjennetegnes som et innovativt, framtidsrettet og kostnadseffektivt selskap, med 

fokus på ombruk, materialgjenvinning og god kundeservice.  
 

I forbindelse med etableringen uttrykte deltakerne en forventing om at ReMidt skulle bidra med innspill til en 

felles Eierstrategi for eierkommunenes eierstyring og kontroll av selskapet. 

 

Frøya kommunes eierandel i ReMidt IKS er på 3,9 %. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at høringsdokument vedr innspill til eierstrategien for ReMidt IKS ivaretar slik det 

foreligger eierkommunenes forutrsetninger om leveranser av renovasjons- og slamtjenester til husholdninger, 

fritidsboliger og kommunale virksomheter og at ReMidt er et fullintegrert selskap som ivaretar alle oppgavene 

knyttet til tjenesteproduksjonen der eierkommunenes forventninger vedr: 
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 Å oppfyller kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling og 
mottaksanlegg for behandling og gjenvinning av avfall  

 

 Å ivaretar eierkommunenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional 
utnyttelse av ressursene i husholdnings- og næringsavfallet, herunder ombruk, 
gjenvinning av materialer, energi og næringsstoffer  

 

 Er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål, og en synlig 
samfunnsaktør i det holdningsskapende arbeidet i befolkningen  

 

 Er en rådgiver for kommunale virksomheter for å sikre godt tjenestetilbud og som bidrar 
til avfallsreduksjon, økt materialgjenvinning og samfunnsansvarlig forretningsdrift  

 

 Å bidrar, etter oppfordring fra en eller flere av eierkommunen med andre tjenester, med 
å utføre beslektede oppgaver. Tjenestene skal leveres til selvkost, og holdes 
regnskapsmessig adskilt fra tjenester knyttet til husholdningsavfall  

 

 Å tilby avfalls- og gjenvinningstjenester til næringsvirksomheter, for å sikre et godt tilbud 
og fungerende marked, i alle eierkommunene. Konkurranseutsatte tjenester skal drives 
med overskudd og etter vanlige forretningsmessige prinsipper  

 

Ny eierskapsstrategi for ReMidt legges inn i kommunens eierstrategidokument 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

176/21 Formannskapet 05.10.2021 

183/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

FRØYA IL - SØKNAD OM FORSUTTERING AV SPILLEMIDLER - GOLAN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

 Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil kr. 500 000 til Frøya IL.  

 Midlene innvilges til lysanlegget ved gressmatta på Golan. 

 Forskuddet finansieres ved bruk av spillemidler 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.10.2021 sak 176/21 

 

Vedtak: 

 

 Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil kr. 500 000 til Frøya IL.  

 Midlene innvilges til lysanlegget ved gressmatta på Golan. 

 Forskuddet finansieres ved bruk av spillemidler 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 05.10.21: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil kr. 500 000 til Frøya IL.  

 Midlene innvilges til lysanlegget ved gressmatta på Golan. 

 Forskuddet finansieres ved bruk av spillemidler 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Frøya IL 

Brev fra fylket 
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Saksopplysninger:   

 

Frøya IL ble i sak 20/1916 innvilget et forskudd på spillemidler til rehabilitering av Golan idrettspark 

av Frøya kommunestyre med kr. 1 000 000. I ettertid sendte laget en ny søknad om spillemidler til å 

oppføre lys på banen. 

Denne søknaden er også godkjent og Frøya IL er av Trøndelag fylkeskommune orientert om at 

søknaden tilfredsstiller de formelle vilkår for tilskudd, det dreier seg om spillemidler på kr. 500 000 til 

lysanlegget, midler som kommer i tillegg til tidligere godkjent søknad på  

kr. 1 000 000. 

Frøya IL fikk ikke tildeling av midler i 2021, dette på grunn av store restanser når det gjelder 

spillemidler. Men så lenge søknaden tilfredsstille de formelle vilkårene for tilskudd, vil søknaden bli 

fremmet på nytt neste år. Når søknaden er godkjent betyr det at Frøya IL vil motta midlene, men det er 

restanser så det kan ta inntil flere år før midlene mottas. 

Frøya IL søker kommunen om forskuttering sånn at laget skal slippe å ta opp lån for 

mellomfinansieringen, alternativt ta av oppsparte midler som brukes til aktivitet for barn og unge. 

Det kan legges til at Frøya kommune tidligere har hatt en praksis med å forskuttere spillemidler når 

søknadene er formelt godkjent av fylkeskommunen. 

 

 
Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser ingen grunn til å behandle denne søknaden annerledes enn tidligere søknader. 

Så lenge Frøya IL har en godkjent søknad og fremmer denne på nytt hvert år til millene er mottatt, ser 

kommunedirektøren bare positivt på å bidra til at Frøya IL får realisert sitt nye anlegg. 

Banen står nå ferdig og lysene er montert og Golan fremstår som en topp moderne idrettsarena. 

Det kan legges til at anlegget eies av Frøya kommune, Frøya IL har en leieavtale med 40 års varighet. 

Kommunedirektøren berømmer Frøya IL for den jobben de har gjort og gjør for idretten på Frøya. 
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TV-AKSJONEN NRK 2021  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid med å bekjempe barneekteskap. 

Frøya kommune bevillger kr 35 000 til årets aksjon. 

Midlene belastes disposisjonsfondet som her en saldo på kr. 77 565 100,53 pr. 23.09.21 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.10.2021 sak 178/21 

 

Vedtak: 

 

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid med å bekjempe barneekteskap. 

Frøya kommune bevillger kr 35 000 til årets aksjon. 

Midlene belastes disposisjonsfondet som her en saldo på kr. 77 565 100,53 pr. 23.09.21 

 

 

Formannskapets behandling i møte 05.10.21: 

 

Rep. Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid med å bekjempe barneekteskap. 

Frøya kommune bevillger kr 35 000 til årets aksjon. 

Midlene belastes disposisjonsfondet som her en saldo på kr. 77 565 100,53 pr. 23.09.21 

 

 

 

Vedlegg: 

 

ANMODNINGSBREV FRØYA KOMMUNE  
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Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRK`s årlige innsamlingsaksjon, aksjonen er blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i 

Norge. I år går landets største dugnad av stabelen 24. oktober. 

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet 

bort et sted i verden. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Med årets tv-aksjon skal 

man nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali og Niger. 

Sammen skal vi gi unge jenter muligheter til å velge sin egen framtid. 

2020 ble et spesielt år på grunn av pandemien og innsamlingen ble gjennomført via elektroniske bøsser på 

nettet. I år håper vi å kunne gjennomføre en tradisjonell innsamling med bøsser som fysisk møter opp på døra 

til folk. Dette er planlagt gjort i tett samarbeid med grendalag på frøya. Disse er helt avgjørende for en vellykket 

aksjon og tradisjonell gjør grendalagene en kjempeinnsats. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at årets aksjon er spesielt viktig da den retter seg mot å bistå barn og unge, da 

unge jenter. Dette er en problemstilling som bør engasjere hele befolkningen, men spesielt de unge. 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune bevillger kr. 35 000 til årets aksjon, dette er det samme 

som ble bevilget i 2020. 

 

Midlene belastes disposisjonsfondet som her en saldo på kr. 77 565 100,53 pr. 23.09.21 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Kr. 77 530 100 ,53 
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VALG AV NYTT MEDLEM I KOMMUNESTYRET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

1. Vida Zubaite Bekken rykker opp som fast medlem i kommunestyret for arbeiderpartiet. 

2. Som 1.varamedlem i formannskapet for arbeiderpartiet velges: Billy Fredagsvik 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.10.2021 sak 175/21 

 

Vedtak: 

 

1. Vida Zubaite Bekken rykker opp som fast medlem i kommunestyret for arbeiderpartiet. 

2. Som 1.varamedlem i formannskapet for arbeiderpartiet velges: Billy Fredagsvik 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 05.10.21: 

 

Følgende forslag til 1. varamedlem i formannskapet: 

 

Billy Fredagsvik. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vida Zubaite Bekken rykker opp som fast medlem i kommunestyret for arbeiderpartiet. 

2. Som 1.varamedlem i formannskapet for arbeiderpartiet velges: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kristin Reppe Storø gikk bort 02.09.21. Det må derfor foretas nytt valg. 

Reppe Storø var også 1. varamedlem i formannskapet. 

 

Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg: 

  

Kl. § 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 
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medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. 

Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil 

føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er 

mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. 

Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil 

føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er 

mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

 

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. 

Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den 

foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye 

medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 

nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.10.2021 

Arkivsaksnr: 

21/2087 

Sak nr: 

186/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 &16 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

190/21 Formannskapet 19.10.2021 

186/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV KAI RONNY ARNTZEN 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

Kai Ronny Arntzen (SP) invilges fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune for inneværende periode. 

 

Som fast medlem i kommunestyret rykker dermed Arnstein Antonsen (SP) opp. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.10.2021 sak 190/21 

 

Vedtak: 

 

Kai Ronny Arntzen (SP) invilges fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune for inneværende periode. 

 

Som fast medlem i kommunestyret rykker dermed Arnstein Antonsen (SP) opp. 

 

Enstemmig. 

Kai Ronny Arntzen (SP) invilges fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune for inneværende periode. 

 

Som fast medlem i kommunestyret rykker dermed Arnstein Antonsen (SP) opp. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kai Ronny Arntzen (SP) invilges fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune for inneværende periode. 

 

Som fast medlem i kommunestyret rykker dermed Arnstein Antonsen (SP) opp. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad 

 

Saksopplysninger:   

 

Rep. Kai Ronny Arntzen (SP) flytter ut av kommunen og er derfor ikke lenger valgbar. 

 

Rep. Kai Ronny Arntzen (SP) sitter som fast medlem i kommunestyret og som nestleder i kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget må velges på nytt når et medlem trer ut av utvalget jf. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner 

og fylkesutvalg § 2 valg og sammensetning. Dette kommer i egen sak. 
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Kommunloven 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

 

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er 

registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn 

igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 

 

 

 

 

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

 

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det er 

forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan 

kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et 

settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. 

 

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal 

varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis 

medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den 

nummerordenen de er valgt. 

 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 

kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. 

Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil 

føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er 

mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 

 

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet 

folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller 

fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges 

fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 

framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til 

organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det 

underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge 

varamedlemmer til andre organer. 

 

 

Vurdering: 

 

Kai Ronny Arntzen fritas fra sine politiske verv i Frøya kommune. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

28.10.2021 

Arkivsaksnr: 

21/2149 

Sak nr: 

187/21 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

191/21 Formannskapet 19.10.2021 

187/21 Kommunestyret 28.10.2021 

 

VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Følgende medlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Per Johan Gundersen 

Svein Viggo Johansen 

Oddveig Todal 

Ola Vie 

Paul Sandvik 

 

Som leder velges: Per Johan Gundersen 

Som nestleder velges: Svein Viggo Johansen 

 

Følgende varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Sten Kristian Røvik 

Robert Kløven  

Hege Jeanette Berg Johansen 

Ragnhild Strømme 

Torbjørn Reppe 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.10.2021 sak 191/21 

 

Vedtak: 

Følgende medlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Per Johan Gundersen 

Svein Viggo Johansen 

Oddveig Todal 

Ola Vie 

Paul Sandvik 

 

Som leder velges: Per Johan Gundersen 

Som nestleder velges: Svein Viggo Johansen 

 

 

Følgende varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Sten Kristian Røvik 

Robert Kløven  

Hege Jeanette Berg Johansen 

Ragnhild Strømme 

Torbjørn Reppe 

 

Enstemmig. 
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Formannksapets behandling i møte 19.10.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av borgelig gruppe: 

 

Følgende medlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Per Johan Gundersen 

Svein Viggo Johansen 

Oddveig Todal 

Ola Vie 

Paul Sandvik 

 

Som leder velges: Per Johan Gundersen 

Som nestleder velges: Svein Viggo Johansen 

 

 

Følgende varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Sten Kristian Røvik 

Robert Kløven  

Hege Jeanette Berg Johansen 

Ragnhild Strømme 

Torbjørn Reppe 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende medlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

  

  

  

  

  

 

Som leder velges: 

Som nestleder velges: 

 

 

Følgende varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

  

  

  

  

  

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra Arntzen. 

Svar fra KMD på spørsmål om personlig vara til kontrollutvalget 

 

Saksopplysninger:   

Rep. Kai Ronny Arntzen flytter ut av kommunene og er dermed ikke lenger valgbar til vervet. 
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Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkesting 

§ 2.Valg og sammensetning 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og 

fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 

 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

 

Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. 

 

§ 3.Utskifting av medlemmer 

Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. Ved utskifting av ett 

eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer i utvalget 

 

Følgende medlemmer sitter i dag i kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Per Johan Gundersen 

Kai Ronny Arntzen 

Paul Sandvik 

Oddveig Todal 

Ola Vie 

 

Leder: Per Johan Gundersen 

Nestleder: Kai Ronny Arntzen 

 

Følgende varamedlemmer sitter i dag i kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 

Sten Kristian Røvik, vara for Leder 

Robert Kløven, vara for nestleder 

Hege Janette Berg Johansen, vara for Sandvik 

Ragnhild Strømme, vara for Todal 

Torbjørn Reppe, vara for Vie 

 

Kommunloven 

§ 7-9.Uttreden og fritak 

 

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er 

registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn 

igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. 

 
Det er også ønskelig fra kontrollutvalgets leder at det i forbindelse med ny-valg at gjøres en endring på 

varamedlemmer. Kommunen bør velge en liste med varamedlemmer, og ikke personlige varamedlemmer slik det 

er i dag. Se vedlagt vurdering fra Kommunaldepartementet ang. dette.  

 
 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2210    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.09.21  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 23.09.21 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 23.09.21 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret I
Møtested:
Kommunestyresalen,
Froya herredshus

Møtedato:
23.09.2021

Møtetid:
10:00  -  16:55

Av utvalgets medlemmer møtte
23 av 23

I 
Fra og med sak:
Til og med sak:

147/2 1
163/21 I

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2019-2023

Høyre: Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet:
Kristin Furunes Strømskag Olaf Reppe Berit Flåmo
Remy Strømskag Aleksander Søreng Geir Egil Meland
Lars Måsøval Kristin Reppe Storø

Pensjonistpartiet: Roger Tvervåg
Senterpartiet; Svein Viggo Johansen Magnhild Myrseth
Knut Ame Strømøy Billy Fredagsvik
Lene Dahlø Skarsvåg Rødt: Nils Jørgen Karlsen
John Asbjørn Jegtvik Dordi Hammer
Kai Ronny Arntzen Steven Richard Crozier
Hans Stølan Sosialistisk Venstreparti:

Eskil Sandvik
Venstre:
Arvid Agnar Hammernes
Halgeir Arild Hammer

Faste representanter med forfall:

Høyre: Fremskr ittspartiet: Arbeiderpartiet:
Remy Strømskag Olaf Reppe
Lars Måsøval

Pensjonistpartiet: Sosialistisk Venstreparti:Senterpartiet: Eskil Sandvik
Rodt:

Venstre: Dordi Hammer

Vararepresentanter som møtte:

Høyre: Fremskr ittspartiet; Arbeiderpartiet:
Eirik Johansen Bjørgan Mona E. 0 . Skarsvåg Vida Zubaite Bekken
Anette Narmo Hammervold Bente Kristin Øyen

Pensjonistpartiet:
Senterpartiet: Sosialistisk Venstreparti:

Rødt: Viktor Karlsen Tøften
Venstre: Astri Reppe



Merkn ader:

1. Orientering av Odd Kj etil Krekvik, Momentum.
2. Orientering av Odd Arne Arnesen, Rydd Norge Trøndelag
3. Orientering av Lars Seime og Marianne Waage Fougner, Floating Solar Pilot
4. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.
5. Rep. Geir Egil Meland ble invilget permisjon fra kl 13.45 under behandling av sak

151/21. Rep. Bente Kristin Øyen tiltrådde møtet i Melands fravær.

Underskr ift:

±. ...°
Ordfører

· ,,,,,.- en
f ; «Q « gl o

-S i 'f ove Skarsbiai i  )

Sekretar
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HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Kommunestyret
23.09.2021

SAKSLISTE

Saksnr.

147/21

148/21

149/2 1

150/21

151/21

152/21

153/2 1

154/2 1

155/21

156/21

157/21

158/2 1

159/2 1

Arkivsaksnr.
Innhold

21/1974
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MOTE 27.08.21

2 1/1981
REFERATSAKER

21/ 1978
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

2 1/ 1980
ORDFØRERS ORIENTERING

21/1976
HOVEDUTV AL GSLEDERNES ORIENTERING

21/1977
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING

21/1906
ØKONOMISKE HANDLINGSREGLER

21/796
KOMMUNALE HUSLEIESATSER  -  MORGENDAGENS OMSORG  -  NYTT
HELSEHUS

21/1560
TILRÅDNING BRUK AV INSTITUSJONSPLASSER OG BOFELLESSKAP  I  DET NYE
HELSE- OG OMSORGSSENTRE T

21/ 1893
FASTLEGETJENESTEN I FRØYA KOMMUNE INKL LEGEVAKT

21/1442
ANMODNING OM MEDFINANSIERING I CATCH  -  UTVIKLING AV
FISKERINÆRINGEN  I  TRØNDELAG

21/1834
LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE  -  FRØYA KOMM UNE

19/877
KLAGEBEHANDLING  -  DETALJRE GULERINGSPLAN ØVRE MIDTSIAN  -  GNR 21
BNR 245 MFL
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160/21 21/230
FROAN-KONSEPTET 2021  -  VIDERE PROSESS

161/21 21/1403
HORING  -  REGIONAL STRATEGI FOR VERDISKAPNING  I  TRØNDELAG 2022 -
2025

162/21 21/1902
HØRING AV STORBERGET-UTVAL GETS RAPPORT "DU ER HENTA!"

163/21 21/ 1876
VAL G AV NYTT STYREMEDLEM I DALPRO AS
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147/2 1
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA M OTE 28.08.21

Vedtak:

Protokoll fr a møte 28.08.21 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 28.08.21 godkjennes som framlagt .

148/21
REFERATSAKER

Vedtak :

Refer atene tas til or ienter ing.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

149/21
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERI NG

Covid-19
Hendelsen
Mor gendagens omsorg, status i byggeprosj ektet
Valggjennomføringen, stor tingsvalget 2021
Administr ativt møte med Hitr a kommune, interkommunale samarbeid, uformelle og formelle
Lederopplæring, alle med personalansvar i Frøya kommune
Lær ingsbrettbytte
TV aksjonen 24.10.21
Økonomiomr ådet, smått og stor t derfra
Andre or ienter inger i møtet
Notat fra MOMENTUM

150/2 1
ORDFØRERS ORIENTERI NG

Kystteknikk - Miljøfyr tårn 30.08.
Selvkj ørende buss - folkemote Sula 18.september
Evaluering studie. spes. Endret fremdrift.
Besøk 1.tr innelevene
Nær ingshage Frøya/Hitra 3.september
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Felles politiråd 3.september
Øyrekka folkehøyskole
AtB - høstruter og forslag til løsninger sommer 2022, hurtigbt anbudet 2024
Pride-markering 10.september
Eldre ut på middag 13.september
Miljøuka og strandrydding - avlyst fredag 24.september
Folkemøte KPA 16.september
Befar ing innsigelsessak Uttian 26.oktober med depar tementet
Regionrådsmøte i Rindal:

• Str ategisk nær ingsplan

• Matregionssatsning

• Kr aftsituasjonen

Tunnelsaken kommer i formannskapet 5.oktober

151/21
HOVEDUTVALGSLEDERNES ORI ENTERING

Leder i HOOK

Orienter te om or ienter inger om «Sommer Frøya», «Sommerjobb for ungdom», er faringer med
sosiallær ere ved Sistr anda skole og Frøya ungdomsskole.
Orienter te om vedtak i saker om bla. Husleiesatser - Morgendagens omsorg, Br uk av institusj ons
plasser i bofellesskap, Ny legehjemmel, og Froankonseptet .
Følger opp, Dagsenter ved Kysthaven og andre dagsentre.
Felles utvalgsmøte med R OAT planlagt på Mausund.

Leder i ROAT

Utbedring Kvaernoystrommen bru
Nedsettelse av far tsgr enser
Traffiksikkerhetsplan.

152/21
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERI NG

FUR:
Andrea Reppe Vatn or ienter te om FURs arbeid :

Vi i FUR har hatt møte med fylket om det studieforberedende tilbudet på Guri Kunna VGS.
Mandag 13. September hadde vi i fur hør ing, der vi valgte inn nye medlemmer . Dette skal
kommunestyret vedta i Oktober . Som i fj or er Synne Måsøval leder og Sigurd Vie nestleder .

Kamile Zekonyte, J ohan Riise Mathisen og Andrea Reppe Vatn er faste medlemmer . Alle
varamedlemmene er nye. Leander Reppe Vatn, Thea Stordahl, Magnus Floer Thomassen og
Kr istoffer Henriksen.
Den 31. Oktober - 2. November 2021 skal Kamile og Synne til Kr istiansand på en konferanse der
de får lært mer om hvordan vi kan påvir ke mer aktivt i samfunnet vår t.
No i høst er det også Ungdommens Fylkesting. Det skal også vi i FUR prov adelta på. Der kan
man velges inn i Ungdommens fylkesutvalg. Vi i FUR har allerede et medlem der , Sigurd Vie.
Eller s har vi i FUR lyst til akomme med en uttalelse om hvordan det nye busstilbudet er .
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153/21
ØKONOMISKE HANDLINGSRE GLER

Vedtak:

Formannskapet anbefaler kommunestyret a vedta følgende økonomiske handlingsregler for kommende
okonomiplanperiode 2022 - 2025:

1.

KDs anbefalingNR Indika torer i økonomiplan-
perioden

1 Netto dr iftsresultat i % av br utto dr iftsinntekter i opprinnelige
2 %budsjett for ar et - dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr .

2 Disposisionsfond i % av brutto dr iftsinntekter 10 %
3 Netto lanegjeld i % av brutto drift sinntekter < 90 %
4 Netto finans og avdrag i % av brutto dr iftsinntekter < 5 %
5 Arbeidskapital i % av dr iftsinntekter > 15 %

2. Årlige ekstr aor dinære fremtidige inntekter knyttet til p roduksj onsavgift disp oneres iht KST-vedtak
155/20 p a f elgende mate:

•  60  %  avsettes til disp osisj onsf ond
•  4 % avsettes til f ond f or ressurskrevende brukere
•  I O% avsettes til vedlikeholdsetterslep/oppgr aderinger av kommunal inf rastruktur
•  5 % avsettes til tilskuddsf ond
•  5 % i l infrastruktur mobil og bredband
•  16 %  til vedtatt satsningsområder.

3. Av disposisjonsfondet avsettes midler til afinansiere 10 % av kostnaden ifb med
invester inger/prosjekter som egenfinansier ing. For 2022 vil egenandelen tilsvare ca 3,5 mill kr
(invester ingsnivå eks. selvkost og star tlån er på ca 35 mill kr ).

4. Dagens handlingsr egel om at opplåningen ikke skal over stige år lig nedbetaling av netto lånegjeld
vider efør es. For 2022 utgjor avdragsdelen ca 35 mill kr .

5. Det fremmes egen sak vedr . opprettelsen av «Froya laksefond» der for eksempel deler av avsetningen
til disposisjonsfondet fra produksj onsavgiften kan forvaltes gjennom eget kommunalt selskap elJer via
dagens fondsforvalter , Grieg Forvaltning, eller vår hovedbank.

6. Det oppr ettes et r entebufferfond tilvarende 1 % r enteøkning ut over budsj etter t r entekostnad på
rentebærende gjeld. For 2022 vil denne avsetningen var ca 8,8 mill kr .

7. For 2022 br ukes 30 mill kr fr a dagens Havbruksfond til ekstr aor dinær nedbetaling av vår netto
rentebærende lånegjeld.

Enstemmig.
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Innstilling:

Formannskapet anbefaler kommunestyret avedta følgende økonomiske handlingsregler for kommende
økonomiplanperiode 2022 - 2025:

1.

KDs anbefaling
NR Indikatorer i økonomiplan-

perioden
1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter i opprinnelige budsj ett

2 %for aret dvs for 2022 tilsvarer dette ca 13 mill kr .
2 Disposisionsfond i % av brutto driftsinntekter 10 %
3 Netto lanegield i % av brutto driftsinntekter < 90 %
4 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter < 5 %
5 Arbeidskapital i % av driftsinntekter > 15 %

2. Årlige ekstraordinære fremtidige inntekter knyttet til p roduksjonsavgift disp oneres iht KST-vedtak 155/20 p å
f ølgende måte:

•  60 % avsettes til disp osisj onsf ond
•  4 % avsettes til f ond f or ressurskrevende brukere
•  10 % avsettes til vedlikeholdsetterslep/oppgraderinger av kommunal infrastruktur
•  5 % avsettes til tilskuddsf ond
•  5 % til infrastruktur mobil og bredbånd
•  16  %  til vedtatt satsningsområder.

3. Av disposisj onsfondet avsettes midler til a finansiere 10 % av kostnaden ifb med investeringer/prosj ekter
som egenfinansiering. For 2022 vil egenandelen tilsvare ca 3,5 mill kr (investeringsnivå eks. selvkost og
startlån er på ca 35 mill kr).

4 . Dagens handlingsregel om at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av netto lånegjeld
videreføres. For 2022 utgjor avdragsdelen ca 35 mill kr .

5. Det fremmes egen sak vedr . opprettelsen av «Frøya laksefond» der for eksempel deler av avsetningen til
disposisj onsfondet fra produksjonsavgiften kan forvaltes gjennom eget kommunalt selskap eller via dagens
fondsforvalter, Grieg Forvaltning, eller vår hovedbank.

6 . Det opprettes et rentebufferfond tilvarende 1 % renteøkning ut over budsj ettert rentekostnad på
rentebærende gjeld. For 2022 vil denne avsetningen var ca 8,8 mill kr .

7 . For 2022 brukes 30 mill kr fra dagens Havbruksfond til ekstraordinær nedbetaling av vår netto rentebærende
lånegjeld.

154/21
KOMM UNALE HUSLEIESATSER  -  MORGENDAGENS OMSORG -  NYTT HELSEHUS

Vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling  i  mete 23.09.21:

Følgende f orslag til vedtak ble fremmet av Halgeir Hammer:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar afastsette husleien for leiligheter som leies ut i nytt helsehus til totalt  kr  10 582kr kr  pr mnd. Av dette utgjør 5 303  kr  kapitalkostnader og 5 279  kr  for andre kostnader (andel i
driftskostnader).

2. Kommunestyret vedtar afastsette full forpleining/matabonement til 130  kr  pr. beboer pr døgn.
3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til agjennomfore nødvendig regulering av

kommunens budsjetter ihht til dette vedtaket.

155/2 1
TILRÅDNING BRUK A V INSTITUSJONSPLASSER OG BOFELLESSKAP I DET NYE HELSE- OGOMSORGSSENTRE T

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at 1 bofellesskap for demente a· 8 plasser skal defineres som institusjon  i  det nyehelsehuset.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar at 1 bofellesskap for demente a· 8 plasser skal defineres som institusj on i det nyehelsehuset.

156/21
FASTLEGETJENESTEN I FRØYA KOMMUNE INKL LEGEVAKT

Vedtak:

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende;

1. Det opprettes 100% fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.01.22. Fastlegehjemmel skal lyses ut  ihenhold til gjeldende avtaleverk mellom KS og Legeforeningen. Administrering og pasienstyring knyttettil en fastlegehjemmel løses innenfor dagens rammer for virksomheten familie og helse.

2. Kommunedirektoren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen  i  Orkdalsregionen(LIO) og St.Olav for se på avtalen Frøya kommune har på interkommunal legevakt. Forslag til ny

9



organisering/drift av legevakt legges fr am til politisk behandling før iverksettelse, inkl. utredning av
økonomiske konsekvenser.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  mote 23.09.21:

Rep. Steven Crozier ba om vurdering av sin hab ilitet da han er ansatt som lege i Frøya kommune.
Rep. Steven Crozier ble enstemmig vurdert inhabil.

Innstilling:

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende;

1. Det opprettes 100% fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 0 1.0 1.22. Fastlegehj emmel skal lyses ut i
henhold til gjeldende avtaleverk mellom KS og Legeforeningen. Administrering og pasienstyring knyttet til en
fastlegehj emmel løses innenfor dagens rammer for virksomheten familie og helse.

2. Kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen i Orkdalsregionen (LIO) og
St.Olav for ase på avtalen Frøya kommune har på interkommunal legevakt . Forslag til ny organisering/drift av
legevakt legges fram til politisk behandling før iverksettelse, inkl. utredning av økonomiske konsekvenser.

157/2 1
ANMODNING OM MEDFINANSIERING  I  CATCH  -  UTVIKL ING AV FISKE RINÆRINGEN  I
TRØNDELAG

Vedtak:

1. Frøya kommune deltar som partner i prosjektet CATCH
2. Kommunedirektoren utpeker representant til styringsgruppa
3. Frøya kommune deltar med 75.000  kr  pr år  i  3 ar, totalt 225.000  kr i prosjektet
4. Kostnaden legges inn i budsjettet for 2022, 2023 og 2024

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 23.09.21:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tj enestemann .

Innstilling:

1. Frøya kommune deltar som partner i prosj ektet CATCH
2. Kommunedirektøren utpeker representant til styringsgruppa
3. Frøya kommune deltar med 75.000 kr pr år i 3 år, totalt 225.000 kr i prosj ektet
4 . Kostnaden legges inn i budsj ettet for 2022, 2023 og 2024

10



158/21
LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FROYA KOMMUNE

Vedtak:

•  Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal utrede behov av og mulighetene for  en
låneordning for unge fiskere,  j fr  mandat  i  saksframlegget

•  Formannskapet er styringsgruppe
•  Ar beidet ferdigstilles innen paske 2022

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  mote 23.09.21:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Følgende f orslag til endring i kulep kt 3:

• Arbeidet ferdigstilles innen paske 2022

Enstemmig.

Innstilling:

• Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal utrede behov av og mulighetene for en låneordningfor unge fiskere, j fr mandat i saksframlegget
• Formannskapet er styringsgruppe
• Arbeidet ferdigstilles innen sommeren 2022

159/21
KLAGEBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN ØVRE MIDTSIAN  -  GNR 21 BNR 245 MFL

Vedtak:

Klagene tas ikke til følge.
Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedtatt med 19 mot 3 stemmer.

Kommunestyrets behandling  i  mote 23.09.21:

Rep. Arvid Hammernes ba om vurdering av sin habilitet da han har deltatt/uttalt seg i saken, da som tidligeretj enestemann.
Rep. Arvid Hammernes ble enstemmig vurdert inhabil.
Rep. Rachel Tørum tiltrer under behandling i saken.

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tj enestemann da han har bidratt i notatet i saken, ogrepresentanten er også nevnt som nabo i saken.
Rep . Nils Jørgen Karlsen ble enstemmig vurdert inhabil.

11



Følgendef orslag til vedtak bief remmet av Halgeir Hammer:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Falt med 7 mot 15 stemmer avgitt av H, Ap, Knut Arne Strømøy, John Asbj orn Jegktv ik, Rachel Torum, Pp og
Frp.

Kommunedirektørens f orslag til vedtak:

Vedtatt med 19 mot  3  stemmer avgitt av Halgeir Hammer, og R.

Innstilling:

Klagene tas ikke til følge.
Saken oversendes Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse.

160/2 1
FROAN-KONSEPTET 2021  -  VIDERE PROSESS

Vedtak:

•  Kommunestyret vedtar at veien videre for Froan-konseptet er aforme en søknad om akkreditering  -
naturinformasjonssenter.

•  Blått kompetansesenter engasjeres som prosjektleder  i  samarbeid med styringsgruppa.
•  Det avsettes kr 250.000 kr til formålet fra disposisjonsfondet. Saldo på disposisjonsfondet er pr

20.07.21 er på kr . 77. 832.385.53.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  møte 23.09.21:

Rep. Aleksander Søreng ba om vurdering av sin habilitet da han er daglig leder i Froheim AS
Rep. Aleksander Søreng ble enstemmig vurdert inhabil.

Rep. Berit Flåmo ba om vurdering av hab ilitet som deltager i forprosj ektet for Froan- konseptet.
Rep. Berit Flåmo ble enstemmig vurdert inhabil

Rep. Nils Jørgen Karlsen ba om vurdering av habilitet som tj enestemann
Rep. Nils Jørgen Karlsen ble enstemmig vurdert inhabil.

Innstilling:

• Kommunestyret vedtar at veien videre for Froan-konseptet er aforme en søknad om akkreditering -
naturinformasj onssenter .

• Blått kompetansesenter engasj eres som prosj ektleder i samarbeid med styringsgruppa.
• Det avsettes kr 250.000 kr til formålet fra disposisj onsfondet. Saldo på disposisj onsfondet er pr 20.07.2 1 er

på kr. 77. 832.385.53.
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16 1/21
HORING  -  REGIONAL  STRATEGI  FOR VERDISKAPNING  I  TRONDELAG  2022 - 2025

Vedtak :

1. Forslag til Regional strategi f or verdiskap ing i Trondelag 2022-2025 tas til orientering
2. Vurdering som vist  i  saksframlegget sendes Trøndelag Fylkeskommune

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  mote 23.09.21:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tj enestemann.

Innstilling:

1. Forslag til  Regional strategi f or verdiskap ing i Trøndelag 2022-2025  tas til orientering
2. Vurdering som vist i saksframlegget sendes Trøndelag Fylkeskommune

162/21
HØRING AV STORBERGET-UTVALGETS RAPPORT "DU ER HENTA!"

Vedtak:

Frøya kommune støtter flertallet i Storberget-utvalget sitt forslag, og anbefaler at  Lokal
samhandlingsmodell  danner grunnlaget for framtidig finansieringsmodell for private barnehager.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune støtter flertallet i Storberget-utvalget sitt forslag, og anbefaler at  Lokal samhandlingsmodell
danner grunnlaget for framtidig finansieringsmodell for private barnehager.

163/21
VAL G AV NYTT STYREMEDLEM I DAL PRO AS

Vedtak:

Vedtak i sak 100/21 i kommunestyret opprettholdes.

Enstemmig.

Innstilling:

Vedtak i sak 100/2 1 i kommunestyret opprettholdes.

13



KS
T

 2
3

.0
9

.2
1

In
fo

rm
as

jo
n
 C

o
v

id
-1

9



kl

N
a

sj
o

n
a

lt
 

l¥
e

• 
N

e
d

ga
n
g
 i 

a
nt

a
ll 

t i
lf
e

lle
r 

si
st

e
 u

ke
• 

26
4/

10
0 

00
0 

(9
7/

10
0 

00
0

)
• 

N
e

d
ga

ng
 a

nt
a

ll 
in

n
le

gg
e

ls
e

r 
(m

aj
o

ri
te

te
n
 u

va
ks

in
e

rt
e

)
• 

R
 s

id
e

n
 2

7
.a

u
g

u
st

 p
å
 0

.8
1
 (

1
.3

)
• 

D
e

lt
a-

va
ri

a
nt

 h
e

lt 
d

o
m

in
e

re
n

d
e



N
a

sj
o

n
a

lt
}_

 
--

(
l

U
tv

ik
lin

g
en

 h
a

r 
n

å 
sn

u
d

d 
o

g 
a

n
ta

ll 
p

å
vi

st
e 

t i
lfe

lle
r 

o
g

in
n

le
g

g
el

se
r 

sy
n

ke
r 

ra
sk

t.
 D

en
 h

ø
ye

 v
a

ks
in

as
j o

n
sd

e
kn

in
g

h
em

m
e

r 
ep

id
em

ie
n

s 
sp

re
d

n
in

g 
sa

m
ti

d
ig

 s
o

m
 v

a
ks

in
a

sj
on

 i
g

ra
d 

b
es

ky
t t

er
 d

e 
va

ks
in

er
te

 m
o

t 
al

vo
rli

g 
f o

rl
p

.
V

ak
si

na
sj

o
de

rm
ed

 ta
tt

 b
ro

dd
en

 a
v 

ep
id

em
ie

n
.

V
i 

vu
rd

er
er

 a
t 

ep
id

e
m

ie
n 

d
e 

n
æ

rm
es

te
 u

ke
n

e 
m

es
t 

sa
n

n
sy

n
b

li 
m

in
d

re
 o

g 
e

t t
e

r 
h

ve
rt

 s
ta

b
ili

se
re

 s
eg

 p
å 

e
t 

la
vt

 n
iv

å
. 

D
e

be
ty

de
lig

 u
si

kk
er

he
t  o

m
 ut

vi
kl

in
ge

n
 gj

en
no

m
 v

in
te

re
n.

Ko
m

m
un

en
e 

m
å 

fo
rt

se
tt

e 
va

ks
in

as
jo

n
 m

ed
 f u

lls
ty

rk
e,

f o
rb

e
se

g 
p

å 
f o

re
n

kl
in

g
e

r 
i h

å
n

d
te

ri
n

g
e

n 
a

v 
ep

id
em

ie
n 

o
g 

h
a 

b
e

re
f o

r 
m

u
lig

 ø
kn

in
g 

ig
j e

n 
se

n
er

e 
i h

ø
st

 e
lle

r 
vi

n
te

r.



Lo
ka

lt

• 
R

is
ik

o
n

iv
å
 2

• 
G

u
lt 

n
iv

å
 u

n
g
d

o
m

ss
ko

le
 o

g
 m

e
llo

m
t r

in
n
 S

is
t r

a
n

d
a
 s

ko
le

• 
Fø

lg
e

r 
n

a
sj

o
n

a
le

 a
n

b
ef

a
lin

g
e

r

• 
H

ø
y

a
kt

iv
it

et
 p

å
 T

IS
K

• 
K

re
v

e
r 

st
o

re
 k

o
m

m
u

n
a

le
 r

e
ss

u
rs

e
r

• 
S

m
it

t e
sp

o
ri

n
g
 e

r 
U

T
FO

R
D

R
E

N
D

E
 d

a
 f

le
re

 h
a

r 
m

a
n

g
e

n
æ

rk
o

nt
a

kt
e

r 
- 

p
a

n
d

e
m

ie
n
 e

r 
ik

ke
 o

v
e

r !



Lo
ka

lt

• 
17

sm
it

t e
d

e
 s

å
 la

n
gt

 i
 u

t b
ru

d
d

et
• 

7
 k

ny
tt

et
 t

il 
sa

m
m

e
 f

a
m

ili
e/

h
u

ss
ta

n
d

• 
M

in
d

re
å

ri
g
e
 s

m
it

te
t 

- 
ut

fo
rd

ri
n
g
 if

t
is

o
la

sj
o

n/
ka

ra
nt

e
n

e

• 
Fo

rv
e

nt
e

r 
f l

e
re

 s
m

it
te

d
e

M
k¥

e

R
N

• 
O

p
p

le
ve

r 
e

n
 u

si
kk

e
rh

et
 i

 b
ef

o
lk

n
in

ge
n

• 
St

o
rt

 f
o

ku
s 

p
å
 k

o
m

m
u

n
ik

a
sj

o
n



Lo
ka

lt

G
o

d
t 

sm
it

te
ve

rn
 h

a
n

d
le

r 
ik

ke
a

llt
id

 o
m

as
te

n
g
e
 n

e
d

K
u

n
st

e
n
 e

r
ah

o
ld

e
 t

in
g
 å

p
n

e
 -

m
e

d
 g

o
d

t 
sm

it
te

ve
rn



Lo
ka

lt

• 
Fo

ku
s 

f r
e

m
o

v
e

r

• 
K

o
m

m
u

n
ik

a
sj

o
n
 r

u
n

d
t 

n
e

d
j u

st
e

rt
 T

IS
K

• 
N

y
fa

se
i p

a
n

d
e

m
ie

n

•
V

A
K

S
IN

E
R

IN
G

-
V

A
K

S
IN

E
R

IN
G

-V
A

K
S

IN
E

R
IN

G

al
t¢

T
N



#
ID

o
se

 1t
.o

.m
. 2

0
2

1-
O

9
•2

::
i

Le
be

sb
y

ka
m

m
u
n

e
i  T

ro
m

s
c-

g!
=

in
nm

ar
k)

B
i t

sf
o

rd
{ke

m
m

u
n

e
 

·T
ro

m
s

09
F

in
n

m
a
rk

) 
I

2
/3

5
6

I 
6

4
, %

H
a
 (

ko
m

m
u
n
e

·R
og

al
ar

,d
) 

I
3

/3
5

6
I 

6
5
,9

%
A

lt
a

(k
o

m
m

u
n-

e
 ·

Tr
o

m
s

o
g
 F

in
r.

m
ar

k)
 

]
4

r3
56

 
[ 

6
7
,0

:
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

G
je

sd
al

 {
ko

m
m

un
e

i R
og

al
an

d
) 

I
5

/ 3
5

6
I 

6
7
,1

%
G

am
vi

k
{k

c
m

m
u

r.
e

T
o

m
s

o
g
 F

in
n

m
a

rk
)

H
as

v
ik

(k
o

m
m

u
ne

· T
ro

m
s 

o
g
 F

in
n
m

ar
k:

)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

G
uo

v
d

ag
e

a
id

n
u
 -

 K
au

-:
o·k

:e
in

o
 (

ko
m

m
u
-r

:.
e
 H

ro
m

s 
o

g
F

in
rm

ar
k)

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

K
le

p
p

(k
o

m
m

un
e

· R
o
g

a
la

n
d

)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

Sv
e

io
(k

o
rn

m
u

ne
 ·

 V
e

st
la

n
d

)

1/
3

5
6

6
/3

5
6

7
13

5
6

8
/ 3

5
6

9
/ 3

5
6

10
,•3

5
6

6
4,

1
%

6
7,

1
%

6
7
,3

%

6
7
,7

%

68
.3

%

68
.6

%

I
F

re
ya

(k
o

m
m

u
n

e
i
T

re
n
d

e
la

g)
' 1

33
5

6
6

9
,5

%
l

7
m

e
(k

o
m

m
u
ne

Ro
g

al
ar

d)
 

[
12

/3
5

6
 

] 
6

9
,7

%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-

.M
id
t -

Te
le

m
a

rk
 (

ko
m

m
u

ne
·

V
e

st
fo

ld
0

9
Te

le
m

ar
k:

, 
I

13
/3

5
6

I 
69

.7
%

Ly
n

g
d

a
l (

k
o

m
m

u
n

e
i
A

g
d

e
r)

Å
se

ra
l {

ko
m

m
u

n
e

·A
gd

e
r)

14
/3

5
5

18
13

5
6

70
,2

%
s

te
re

y
(k

o
m

m
u
n
e

i
V

es
t l

an
d)

 
I

15
/3

5
6

I 
7

0
, 2

%
--

--
--

--
rl

-v
re

 E
ik

e
r 

{ k
o

m
m

u
ne

 i  V
ik

e
n)

 
I

16
/3

5
6

I 
70

,4
%

Iv
e l

a
nd

{k
o

m
m

un
e

iA
g

d
e

r)
 

] 
17

v3
5

6
 

[ 
7
0
,4

%

7
0

,4
%

So
kn

d
a

l (
ko

m
m

u
ne

· 
R

o
g

al
an

d
) 

I
19

.1
35

6
I 

7
0
, 6

 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

H
ar

e
id

 {
ko

m
m

un
e

 i 'e
re

c
g

R
o

m
sd

al
) 

I
2

0
/3

5
6

I 
7

0
, 6

%



·
pr

 
• 

"

V
a

ks
in

e
st

at
u

s

•
 A

nt
a

ll 
sa

tt
e 

d
o

se
r 

6
7

24

•
 D

o
se

 1
: 3

6
16

•
 D

o
se

 2
: 

3
10

8

•
 A

n
d

e
l v

a
ks

in
e

rt
e 

(m
in

st
1

d
o

se
) 

69
.5

%
h

e
le

b
ef

o
lk

n
in

ge
n

•
 Fu

llv
a

ks
in

e
rt

e 
5

9
.7

%

el
k¥



V
a

ks
in

es
ta

tu
s

V
a

ks
in

ed
e

kn
in

g
 i 

p
ro

se
nt

 f
o

r 
Fr

ø
ya

 k
o

m
m

u
n

e
10

0

9
0 80

•
oO

1
,J

i
•

I'
 

  
n
 

II
 

I
II

lil
l!

l ·-
-

·-
-

1.
.-

.:
::

l

-
.,
..
_

I
C

J

85
+

75
-8

4
65

-7
4

5
5-

64
45

-5
4

 
1
 d

o
se

 
2
 d

o
se

r

40
-4

4
25

-3
9

18
-2

4



V
a

ks
in

e
st

at
u
s

8
5+

87
7

5
-8

4
95

6
5

-7
4

95
5

5
-6

4
91

4
5-

54
86

4
0

-4
4

78
2

5
-3

9
67

+1
-

-
-

- -
 

-
-

-

18
-2

4
86

+l



•

• 0

i i
l er± •
#il

-..
C,

jliiil'-
-i

...-
E

! g
41')



H
e

n
d

e
ls

e
n

• 
Ko

n
kl

u
sj

o
n
 f

ra
 S

ta
ts

fo
rv

a
lt

e
r

• 
lo

v
b

ru
d

d
 p

å
 s

ys
t e

m
n

iv
å

• 
m

a
ng

le
n

d
e
 o

p
p

læ
ri

ng
• 

fe
il 

ve
d
 s

ik
ke

rh
et

su
ts

ty
re

t

• 
Fr

is
t 

fo
r 

t i
lb

a
ke

m
e

ld
in

g
 l

.o
kt

o
b

e
r

• 
G

o
d
t 

i g
a

ng
 m

e
d
 a

rb
e
id

et
/t
i

lt
a
k

l¥
e

R



24.09 .202:.

Kommunestyret 23.09.21 ' I 
FRØYA KOMM UNE
Kratt og mangfo ld

•  Covid-19
•  Hendelsen
•  Morgendagens omsorg, status i byggeprosjektet
•  Valggjennomføringen, stortingsvalget 2021
•  Adm.møte med Hit ra kommune. samarbeid  i  fortsett elsen ?
•  Lederopplæring
•  Læringsbrett bytte
•  TVaksjonen 24.10.21
•  Økonomiområdet, smått og stort

•  Momentum, selvkost kl 10.00

py / FR@OYAKO M M U N E

Kommunestyret 24.09.21
Informasjon Covid-19

Hendelsen

Ingrid med på teams

1



24.09.202

Nytt helsehus på Bekken

•  Ent reprenør melder at de er i rute
•  Overtakelse 25.10.21 ©
•  M øbler kommer medio november
•  Innflytt ing først på desember

'1W IFRØ YA KO M M U N E
Kraft og mangfold

Valggjennomføringen, stort ingsvalget 2021
• Planleggingen av valggjennomf ringen startet opp allerede sent pa h sten 2020 hvor bl.a . kommunestyretvedtok b udsjett for valggjennomf ring en 2021.
• På nyåret 2021 kom det føringer fra KMD og Valgdirektoratet at man skulle t a høyde for flere scenarioer medtanke pa valggjenno mfr i ng en. Det ble ogs gjort midlertidige endrin ger i valgloven som hadde direktepavirkning pa h va man matte planlegge for i valggjenno mfr i ngen .
• Valgansvarlige utarbeidet en beredskapsplan for selve gjennomføringen med bakgrunn i t re ulike scenarioer;Plan A, B og C.
• Plan A ble gjennomført ved liten eller ingen smitte. Plan B med middels smitte. Plan C ved et større ut bruddog et større mengder personer i isolasj on og karantene.
• Felles for alle scenarioene var høyt fokus på smittevern og fokus på at alle velgere skulle ha mulighet til astemme selv om de ble satt i karantene/ isolasj on t il og med valgdagen.
• Slik beredskap koster, så valget 2021 ble nok dyrere enn først budsjettert med. Nøyakt ig hva valget blirkostende t il slutt har v i enda ikke fått gjort opp status på, men Servicekontoret har allerede fått t ilført kr.78.000,- for a dekke opp ekst ra ut gifter ifm valg.
• Valget ble gjennomført etter Plan A og det har ikke vært rapportert om mer enn en person som har avgittstemme i karantene.
• Det er heller ikke rapportert om uønskede hendelser under selve valggjennomføringen, ikke mottatt klagereller noen slags form for avvik.
• Valgstyrets mt ebok ble også utarbeidet og signert av valgstyret den 14.09.21 og inneholdt heller ikke noenawvik som matt e forkl ares.

ffll IFRØ YA KO M M U N E
Kraft og man fold
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Oppsummert :

Valggjennomf ringen 2021 har vært ressurskrevende med tanke på planleggings- og gjenno mføringsfasen.Valgansyarlige pluss andre ansatte i servicekont oret har i perioder hatt betydelig k t arbeidsmeng de, spesielt fraforhåndsstemmeperiodens start . Dette har nok pavirket tj enesteyt ingen i v irksomheten, men at selvevalggjennomføringen i seg selv gikk knirkefr itt .

Nøkkeltall i valggjenno mføringen 2021:

• Totalt antall stemmeberett igede:

• Totalt antall kryss i manntallet :

• Tot alt antall godkjente stemmesedler:

• Oppmøteprosent:

3191 (3078 i 2017)

2300 (2216 i 2017)

2300

72,08% (71,99% 12017)

Valgansvar lig Frode Larsen

g  / FRO YA KO M M U N E
Kraf t og mangfold

[ FRO YA KO M M U N E
kraf t og mangfold

• Administ rat ivt samarbeidsmøte med Hit ra kommune
• Ønske om uformelle samarbeid på f lere områder, særlig de smale fagfeltene
• Ønske om astarte opp et formelt samarbeid (IKS) på området regnskap og lønn.

Første møte avholdt , veldig posit iv stemning.
• Neste vi ser på er på området t ilsyn (teknisk)
• Resten får komme etter hvert

• Lederprogram i regi av KS og finansieres av OU fond - vi er piloter @
• Starter lederopplæring totalt 8 dager for alle med personalansvar i kommunen-

formal abygge lederskapet laget f ra «innerst t il ytterst »
• Fokuset er spesielt på mellomlederrollen (ledelse i «spagatem»)
• Sammen med Hit ra kommunes ledere på samme niva/ gevins t i abli kjent
• Dagene blir lokalt på Hit ra og Frøya
• Oppstart 03 og 04 november 2021 - varer ut 2022

3
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I FRO YA KO M M U N E
Kraft og mangf old

• Læringsbrett bytt e
• AIie elever på Frøya skal bytt e læringsbrett medio uke 41 og 42

• Minner om TV aksjonen 2021
• Barneekteskap, «barn ikke brud»
• Plan internat ional, Norge
•  24 .10.21

• M iljøuke denne uka, vært f lere akt ivit eter
• Grønt f lagg samling alle oppvekst ledere
• Fagmøte på brannstasj on
• Søppelrydding oppvekstsent rene
• PS: Søppelrydding for oss er dessverre ut satt t il bedre værmelding, nydato kommer, dette i samråd med miljøstasjonen

P y

Økonomi / smått og stort

• Kj øp av Frøya ungdomsskole, prosessen her

• 2. Tertialrapport i neste møte
• budsjett j ustering

• Plan for budsj ettarbeidet , hvor er vi w
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KORONA - KOMMUNENS TILTAK  
 
Vedtak fra kommuneoverlegen i Frøya kommune  

Frøya ungdomsskole og Sistranda skole (mellomtrinnet) har vært på gult nivå siden oppstart av 
smitteutbrudd 16.september. Siden myndighetene åpnet Norge 25.09.21, ser man behovet for å 
konsolidere dette nivået med følgende vedtak. 

Frøya ungdomsskole vil fra mandag 27. september fremdeles være i gult nivå. Dette 
smittevernnivået beholdes i utgangspunktet t.o.m. 1.oktober. Sistranda skole (mellomtrinnet), 
går tilbake til grønt nivå. Det gjøres fortløpende vurderinger av tiltakets nødvendighet og 
forholdsmessighet.  

Rettslig grunnlag  

Av smittevernloven § 4-1 første ledd framgår det:  

«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at 
den blir overført, kan kommunestyret vedta a) forbud mot møter og sammenkomster eller 
påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet, b) 
stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, 
flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i 
aktiviteter der, c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner, d) isolering av personer i 
geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju 
dager om gangen, e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller 
destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, 
utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.»  

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 første 
ledd hvor det fremgår:  

«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder.»  



I Frøya kommune er kommuneoverlegen delegert myndighet til å fatte vedtak etter 
smittevernloven § 4-1 første ledd. 

Status per 26.09.2021  

I Frøya kommune var det i det pågående utbruddet som berører Frøya ungdomsskole, registrert 
18 smittede personer. En betydelig andel av disse er elever ved Frøya ungdomsskole. Dette er 
det høyeste antallet smittede på to uker siden pandemien startet. Fra skolestart har skolene 
vært i grønt nivå etter nivåinndelingen av smitteverntiltak (trafikklysmodellen), med unntak av 
Frøya ungdomsskole og Sistranda barneskole hvor gult nivå ble innført 17.september.  

Det kan se ut som man begynner å få kontroll på utbruddet, en opplever fremdeles 
enkeltsmittede knyttet til de berørte klassetrinn. 

Grønt nivå innebærer vesentlig større kontakt mellom elever på tvers av klasser og klassetrinn. 
Konsekvensen av regelverksendringer og grønt nivå er at barn og unge som tester positivt for 
smitte har et stort antall «øvrige nærkontakter» i skolen. Dette betyr videre at alle disse 
nærkontaktene må gjennomgå et nærmere spesifisert testopplegg for å kunne få unntak fra 
karantene. Testopplegget innebærer tre tester i løpet av ei uke for unge over 13 år, og to tester 
for de som er yngre. Etter økning i smitte gikk vi fra midten i uke 38 over til jevnlig testing på to 
trinn i ungdomsskolen etter rådføring med FHI.  

Testingen har den siste uka blitt gjennomført som selvtesting i hjemmet. Ved positiv test må 
denne bekreftes med ordinær PCR-test.  

De siste ukene har det vært en rekke smittetilfeller blant barn og unge i kommunen. Unntakene 
fra karanteneplikt for personer under 18 år forutsetter at et testopplegg gjennomføres. Som 
angitt er det to eller tre tester avhengig av barnets/ungdommens alder.  

Grønt nivå vil innebære at hvert enkelt barn får vesentlig flere nærkontakter enn med en 
skolehverdag på gult nivå. Følgelig vil smittetilfeller på gult nivå bety at færre barn og unge 3 må 
gjennomføre testopplegget for å slippe karantene.  

Logistikk omkring testing, herunder med utlevering, henting av tester er også tid- og 
ressurskrevende både for skolen og foreldrene. Testing kan for barn og unge oppleves som 
skremmende og ubehagelig. Dette gjelder både selve testingen og det å være redd for at svaret 
skal bli positivt. Det er etter min oppfatning derfor av betydning å redusere sannsynligheten for 
at hvert enkelt barn/ungdom må gjennomføre testopplegget.  

Smittevernmessig sett er det naturligvis også en fordel å redusere antall nærkontakter.  

Når det er sagt har samfunnet åpnet opp på andre arenaer. Forventet effekt av gult nivå i skolen 
vil derfor være mindre enn før, særlig etter gjenåpningen av Norge. Barn og unge er i større grad 
i kontakt med hverandre gjennom fritidsaktiviteter etter skoletid. Varigheten av nivåendringen 
til gult innendørs gjøres derfor kun ut uke 39.  

I løpet av september måned vil vaksineringen av 12-15-åringer være gjennomført. Dette vil 
redusere smitterisikoen, først og fremst i ungdomsskolene. Ved å innføre gult nivå nå vil 
smitterisikoen trolig bli redusert. Det er derfor min vurdering at gult nivå på Frøya ungdomsskole 
kan anses som hensiktsmessig og forholdsmessig og tjenelig ut fra en helhetsvurdering. Jeg 
mener også at fordelene med tiltaket er større enn ev. ulemper. Min vurdering er at vedtaket 
har en medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til barn og unges beste. 

 



 
 
Med hilsen 
Frøya kommune 
 
Ingrid Kristiansen 
Kommuneoverlege 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 



 

 

 

Protokoll 

Felles formannskapsmøte 
Frøya, Trondheim, Hitra og Nærøysund kommuner 

29. og 30. september 2021 

 

Møtested: Nærøysund kommune 
 

  



29. SEPTEMBER 2021 

Bedriftspresentasjoner, InnovArena – innovasjonsklynge på Rørvik: 

 InnovArena 
 Kråkøya – blågrønn næringspark, kysthavn og energihub 
 Oceanize – sirkulærøkonomi i praksis – gjenvinning av plast 
 Williksen Fangst – satsing på kvitfisk 

Bedriftsbesøk: 

 SinkabergHansen, opprettsaktør - Marøya 
 Oceanize – plastgjennvinning - Ottersøy 

 

Felles formannskapsmøte, Norveg, kl. 15.30-17.15 
Tema: Marin samarbeidsavtale – mål og ambisjoner 

 Innledning v/Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune 
 Orientering om Marin samarbeidsavtale v/Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune 

o historikk, avtalens intensjon, avtalens hovedområder, aktiviteter som inngår i 
samarbeidet, faste fellesaktiviteter for samarbeidet og mulige fokusområder 
fremover. 

 Det ble gjennomført gruppearbeid – diskusjon ang. ulike tiltak for å oppnå de fem 
hovedsatsningsområdene. 

 

30. SEPTEMBER 2021 

Bedriftsbesøk: 

Det ble gjennomført møte med Ytre Namdal videregående skole (YNVS), Sikkerhetssenteret, Ytre 
Namdal fagskole og Val skoler på YNVS, Rørvik. 

 

Felles formannskapsmøte, Norveg, kl. 10.15-11.45 

Politisk verksted. Tema: Handlingsplanens innhold – tiltak – veien videre 

 Innledning v/Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune 
 Gruppelederne presenterte oppsummering fra gruppearbeidet 
 Oppsummering og veien videre v/Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune og Rita 

Ottervik, ordfører i Trondheim kommune. 

Oppsummering av samlingen 

 Mange samme tanker, men litt ulik innfallsvinkel. 
 Viktig å framsnakke hverandre og spille hverandre god. 
 Har en del felles utfordringer og også en del felles nøkler for å løse dette. 
 Viktig å ha forståelse for at kommunene har forskjellige utfordringer og utgangspunkt, 

erkjenne dette og få dette til å fungere sammen. 



 Innspill fra gruppearbeidet bearbeides, konkretiseres og tas med i det videre arbeidet med 
handlingsplan. 

Veien videre: 

Neste felles formannskap vil foregå våren 2022 i Trondheim og blir ledet av Trondheim kommune.  

Inntil da vil alle de fire formannskapene ha hatt opp til behandling en felles handlingsdel knyttet til 
Marin samarbeidsavtale.  

Vi har denne gangen konsentrert oss om næringer ute på kysten. I neste møte vil det bli fokus på 
næringer som Trondheim representerer – forsking og utdanning, hva Trondheim har å by på og 
utfordringer. Se avhengigheten by og omland. 
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Referat møte i styringsgruppa 

 
Navn på organet som har møte: 
Styringsgruppe – Morgendagens omsorg – del 3 
Sted: Teams 
          

Møte nr.10 - 21 

Møtedato: 04.10.21. 
Kl. 08.00 -08.30 
 
 

Beathe Sandvik Meland  
Kristin Strømskag  
Arvid Hammernes,   
Magnhild Myrseth - forfall 
Ann-Magritt Glørstad  
Thomas sandvik 
 
Ivar Sæter  
Torny D. Sørlie 
 

Sted: Teams 
 

 

Møteleder:  
Beathe 
 
Referent: 
Torny  
 

 
Sak nr 
 
47-21 

Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning 
 
Referat fra møte 15.09.21 
 
Flyttes til neste møte den 27.10.21 
 

T
y
p
e 

Ansvarlig 
 

 
48-21 

Tomt  for Dalpro 
Dalpro har kommet med ønske om plassering for sitt bygg. 
Plassering av tomt er annerledes enn det styringsgruppa hadde 
som utgangspunkt med tanke på fremtidig behov for utvidelse 
M.O. Styringsgruppa bes ta stilling til om dette er til hinder for 
fremtidige utvidelsesmuligheter i M.O. 
 
Behandling i styringsgruppa 
Skisse over plassering av bygg og byggestil ble gjennomgått. 
Positivt at det velges en arkitektonisk utforming i samme stil som 
FHO. 
Nåværende plassering vil sette begrensninger for en utvidelse i en 
senere fase/ byggetrinn. ( jfr. kommunestyrets vedtak om å se på 

O 
D 
B 
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fremtidig behov for omsorgsboliger med muligheter for heldøgn 
omsorg – trinn 2) 
 
Thomas S. skal i møte med Dalpro denne uka (uke 40) og legger 
fram styringsgruppas synspunkter. 
 
Nåværende byggeprosjekt har tatt hensyn til en utvidelse i 
retning sør. Her knyttes dagens bofellesskap sammen med 16 x 2 
nye bofellesskap = 32 boenheter. 
Fremtidig utvidelsesbehov for omsorgsboliger / bofellesskap må 
startes. Det er tidligere laget en oversikt over framtidig behov 
med tanke på befolkningsvekst i ulike aldersgrupper (2019), men 
flere faktorer har innvirkning på dette. 
Det er tidligere også kommet forslag om å knytte helsetjenestene 
som i dag er på Kysthaven til FHO, men dette antas å være en 
større politisk diskusjon. Blant annet hvilke tjenester skal vi ha 
hvor? 
Et annet bilde er bruk av og behov for lokaler ved Kysthaven 
framover.  Skal vi fortsatt leie? Hva er behovet for lokaler fram i 
tid? Deler av Bam flytter også inn i rehabilitert bygg overfor 
kommunehuset i febr. 2022. 
 
Innspill til styringsgruppa i etterkant av møtet: 
«Det er i dag en fin sjøutsikt når man passerer nybygget for MO 
og ned til fylkesveien.  Denne fine sjøutsikten blir redusert/tatt 
bort hvis det kommer et nybygg med en viss høyde (DalPro sitt 
forslag til plassering).  Dette vil ikke være bra for MO. Det er nok 
en grunn til at den innregulert parkeringsplassen er lagt slik.  
Sjøutsikt er viktig, og jeg vet at det ble snakket mye om det i 
planfasen for MO (A.H.) 
 
 
Vedtak 

 Dalpro sitt bygg ønskes plassert som tidligere foreslått, 
dvs. øverste del av tomtearealet M.O. En bør også vurdere 
sambruk av/ felles parkeringsareal for å unngå flere 
inn/avkjørsler på området. Dette også med tanke på 
trafikksikkerhet. 

 Styringsgruppa må se på utvidelsesmuligheter og 
framtidig behov for omsorgsboliger/ bofellesskap. Viktig 
at det allerede nå legges en strategi for dette. 
Grunnlaget som er utarbeidet tidligere legges fram i neste 
møte 27.10.21. 

 
49-21 Evt. Ingen saker   
 Neste møte 27.10.21 kl 12.00 -14.00 på Bekken/ FHO   
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Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg-, by- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Sonja Lindqvist 
22 24 83 40 

Forespørsel om møte mellom Frøya kommune og samferdselsministeren 
vedr. utbedring av Frøyatunnelen 

 

Samferdselsdepartementet viser til møteforespørsel vedr. spørsmål om Trøndelag 

fylkeskommunes planer for utbedring av Frøyatunnelen på fv 74.  

 

Denne tunnelen er en fylkesveitunnel. Trøndelag fylkeskommune er veieier og krav til 

tunnelen reguleres av tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesvei (heretter "forskriften") og 

vegnormalen N500 Vegtunneler.  

 

Dersom enkelte av de konstruksjons- eller utrustningsmessige kravene som er fastsatt i 

vedlegg 1 i forskriften bare kan oppfylles ved tekniske løsninger som enten ikke kan 

gjennomføres eller bare kan gjennomføres til en uforholdsmessig høy kostnad, kan 

Vegdirektoratet eller den direktoratet delegerer myndighet til, godkjenne at det treffes 

alternative risikoreduserende tiltak som vil føre til likeverdig eller forbedret sikkerhet, jf. 

forskriftens § 8.  

 

Departementet har fått opplyst fra Statens vegvesen at fylkeskommunen i tilknytning til 

utbedring av Frøyatunnelen tidligere har søkt Vegdirektoratet om fravik fra enkelte krav i 

forskriften. Vegdirektoratet mente imidlertid at tunnelen og planene for oppgradering allerede 

oppfyller forskriftens krav, og at det derfor ikke forelå grunnlag for å behandle en 

fravikssøknad. Vegdirektoratet la også til grunn at fylkeskommunen for øvrig har myndighet 

til å fravike krav i vegnormalen N500 Vegtunneler. Etter dette har det ikke vært en dialog 

mellom partene.  

 

Frøya kommune 

v/ ordfører Kristin Strømskag 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/42-183 

Dato 

12. oktober 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

Departementet kan ikke se at det foreligger grunnlag for å overprøve Vegdirektoratets eller 

fylkeskommunens vurderinger når det gjelder overnevnte spørsmål, og vi finner det derfor 

ikke riktig å diskutere saken slik den står nå.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

underdirektør 

 

 

Sonja Lindqvist 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Trøndelag tingrett  

Postboks 2317 
Torgarden 

7004 Trondheim  

 

Brekstad 

 

Namsos 

 

 

Steinkjer 

 

Besøksadresse 

Munkegata. 20 
 

 

 

Rådhusgata 2 

 

Abel Meyers gate  

10, 4 etg. 

 

Strandvegen 40 

Telefon 

73 54 24 00 
 

 Organisasjonsnr. 

 926 722 794 

E-post 

trondelag.tingrett@domstol.no 

 

TRØNDELAG TINGRETT 

 

Kommunestyrer 
Formannskap 
Rådmenn 
 
 
 
 

 

Trøndelag tingrett - domstol for hele Trøndelag 
 

Organiseringen av domstolene har vært diskutert i en årrekke. Bl. a. har det i Trøndelag skjedd 
strukturendringer på tidlig 2000-tall, i 2020/2011 og i 2021. Denne vedvarende diskusjonen har 
slitt på domstolene og skapt langvarig usikkerhet hos mange medarbeidere.  
 
Regjeringserklæringen har åpnet diskusjonen atter en gang, og er bakgrunnen for denne 
henvendelsen.  
 
Av Hurdalserklæringen fremgår bl. a. følgende om at domstolene skal: 
 

«Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta 
borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med 
unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette 
gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.» 
 

Det er lite heldig at verken innhold, prosess eller tidspersperspektiv for avklaringen er berørt.  

Ny struktur for tingretten i Trøndelag fra våren2021 
Den nye organiseringen av Trøndelag tingrett trådte i kraft 12.04.2021. Vi gikk da fra å ha 4 
tingretter til 1 for hele fylket. Samtidig er alle rettsstedene med tinghus beholdt på fast basis. 
Rettsstedene i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim er likestilte, og ingen av dem er 
«hovedsete» eller «filialer». 

Hvilke fordeler og ulemper har dagens tingrettsstruktur i Trøndelag  
Dagens struktur er et kompromiss av ulike interesser, og den er ikke ideell. Dagens organisering 
ivaretar likevel behovet for å bygge sterkere fagmiljøer, mer effektiv drift og et solid lokalt 
domstolstilbud.  
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Sammenlignet med tiden før siste strukturendring er det er ikke tvil om at dagens struktur 
styrker domstolstilbudet, og i særdeleshet i distriktene. Det gjelder for det rettssøkende 
publikum, for lokalsamfunnet og for de ansatte. At enkelte oppfatter strukturendringene som 
en sentralisering må bero på at vi ikke har kommunisert godt nok hvordan Trøndelag tingrett 
faktisk er organisert og hvordan tingretten drives. Vi ønsker å klargjøre det her.  
  
Dagens struktur baserer seg på at det er virksomhet ved alle de fire tinghusene. Dette er et 
kinderegg som innebærer at  
 

 tinghusene i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim er åpne og bemannede. Dette er 

som før sammenslåingen. Trøndelag tingrett er organisert slik at tingretten sikrer 

brukerne muligheten til å møte i et tinghus nær seg fordi saker med fysiske møter 

gjennomføres der de geografisk hører hjemme. Unntak vurderes først og fremst der 

parter og aktører ønsker det  

 arbeidsplassene til de ansatte i distriktet er sikret  

 tingretten har mulighet til å bygge sterkere kompetanse, drive mer rasjonelt og å styre 

ressursene dit behovet måtte være 

 
Strukturen som ble innført 12.04.2021 gir tingretten i Trøndelag helt andre muligheter til å tilby 
et fremtidsrettet domstoltilbud til alle i hele fylket. For eksempel har vi særlig i distriktene fått 
bedre muligheter til å tilby tjenester som rettsmekling. Et annet eksempel er at vi har unngått 
at habilitetsproblemer oppstår slik som før sammenslåingen. Det er fordi vi nå kan unngå at 
parter som møter i retten møter den samme dommeren igjen og igjen. Enda et eksempel er at 
tingretten kan unngå å bruke dommerfullmektiger i barnesaker, fordi vi har bedre muligheten 
til å bruke embetsdommere. Vi nevner også at dagens ordning, hvor dommere og 
saksbehandlere arbeider på tvers av rettssted, har gjort at Trøndelag tingrett har unngått 
utsettelser av saker ved de minste rettsstedene pga sykdom o.a. I tillegg oppnår vi større grad 
av likebehandling enn forskjellige domstoler kan greie. 
 
De fire «gamle» tingrettene i fylket var faglig sterke og hadde god saksavvikling. Likevel ser vi 
etter 6 måneders drift på mange områder at tilbudet fra Trøndelag tingrett allerede er bedre 
for brukerne enn før. Sammen er medarbeiderne fra de fire domstolene bedre enn vi var hver 
for oss.  
 
Fra et bruker og distriktsperspektiv er i det hele tatt vanskelig å se reelle innvendinger til 
dagens struktur: Tilbudet for brukerne er bedre, arbeidsplassene i distriktet er sikret og 
domstolen har bedre muligheter for utvikling. Hovedutfordringene med dagens struktur er at 
den er mer krevende å lede enn fire mindre domstoler med ett rettssted hver. Den 
utfordringen er håndterbar.  
 
Jeg nevner også at fagmiljøene, herunder lagmannsretten og Høyesterett, ga tydelig støtte for 
at det ble gjort en strukturendring våren 2021. En ny reform nå med reversering vil først og 
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fremst svekke domstoltilbudet i distriktene og kreve flere sjefer. En kostbar «sjefsreform» med 
høyst uklar retning er ikke det vi trenger nå.  

Finnes det alternativer til dagens struktur?   
I den sørlige delen av Trøndelag hadde vi i ca. 3 år før sammenslåingen en ordning med tett 
samarbeid mellom selvstendige domstoler (felles ledelse mellom Fosen tingrett og Sør-
Trøndelag tingrett). Etter mindre enn et halvt år med en sammenslått Trøndelag tingrett ser vi 
at én felles domstol gir langt bedre muligheter for høynet kvalitet og bedret ressursutnyttelse 
enn det som lar seg gjøre med et samarbeid mellom selvstendige domstoler.  
 
Hensynet til domstolenes uavhengighet gjør at tingrettene organisert annerledes enn annen 
offentlig virksomhet. Det innebærer at det ikke er mulig å få til samme tjenestenivå i samarbeid 
mellom selvstendige domstoler, heller ikke gjennom lovendringer.  
 
Pr. nå ivaretar ingen andre alternativer enn én Trøndelag tingrett hensynet til distriktene og 
solid domstolkvalitet.  

Hva nå? 
Trøndelag tingrett har gjennomført sammenslåingen fra 12.04.2021; medarbeiderne er 
integrert faglig og organisatorisk på tvers av hvilket kontor de møter ved. Å «demontere» 
tingretten vil være en vesentlig mer krevende oppgave enn å slå den sammen fordi domstolen 
fungerer som én. Det er ikke mulig å «sette sammen bitene slik de var» fordi bitene har blitt 
endret.  
 
En ny strukturendring nå vil kreve ressurser som tingretten så sårt trenger til produktiv 
aktivitet. Trøndelag tingrett og våre medarbeidere trenger ro for å sikre riktige avgjørelser til 
rett tid for alle i Trøndelag på en tillitvekkende måte.  
 
Trøndelag tingrett har ønske om en relativt snarlig avklaring. Vi anmoder kommunene om å 
bidra med klokskap for å sikre en fortsatt sterk tingrett med forankring i hele distriktet.  
 
Tingretten skal først ha dialog med medarbeiderne om spørsmålet. Deretter vil vi invitere 
kommunene til møter for informasjon og dialog om Trøndelag tingrett. Vi kommer nærmere 
tilbake med invitasjon.  
 
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller behov for informasjon.   
 

Trøndelag tingrett 
 
Leif Otto Østerbø 
sorenskriver 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Kopi 
Fylkesting 
Fylkesdirektør 
Den norske Advokatforening – Trøndelag krets 
Trøndelag statsadvokatembete 
Politimesteren i Trøndelag 
 
 



Kraftfullt bidrag fra Frøya-samfunnet for å sikre en ny rømningstunnel. 
 
Da Frøyatunnelen ble bygget for over 20 år siden ble det tatt utgangspunkt i at om lag 350 
kjøretøy ville benytte tunnelen pr. døgn. Frøyatunnelen ble dimensjonert for en årlig 
trafikkvekst på 1,5 %, noe som skulle tilsi 7-800 kjøretøy pr. døgn i 2050. Allerede nå er det 
gjennomsnittlig 2.200 kjøretøy som benytter tunnelen daglig, av disse utgjør tunge kjøretøy 
en stor andel. Både kommunen og næringslivet på Frøya planlegger for at Frøya skal beholde 
sin relative andel av norsk oppdrettsnæring, når de nasjonale målene om en femdobling av 
næringen skal realiseres. I 2006 hadde Frøya kommune litt over 4.000 innbyggere. I dag bor 
det over 5.200 i kommunen. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) sine prognoser vil dette øke til 
over 7.000 innbyggere i 2050. Dette tilsier en fortsatt vekst i antall kjøretøy gjennom 
tunnelen, anslått til over 5.000 kjøretøy pr døgn i 2050, av disse over 700 tunge kjøretøy.  
 
Næringslivet på Frøya og Hitra skaper enorme verdier. Disse verdiene gir landet svært store 
eksportinntekter, sysselsetting til tusenvis av ansatte, tilflytting til fylke og region og store 
skatteinntekter til fellesskapet. Det er i alles interesse å tilrettelegge rammebetingelser for 
fortsatt vekst og utvikling i næringslivet i øyregionen. Det er faktum at: 
 

• Bare 5 % av vegtunnelene i Norge har høy stigningsgrad, men disse tunnelene hadde 
42 % av brannene og branntilløpene i perioden 2008-2015.  

• Undersjøiske tunneler er 5 ganger mer brannutsatte.  
• Tungbiler er overrepresenterte i vegtunnelbranner, og det gjelder særlig undersjøiske 

vegtunneler.  
• Gjennomsnittlig tungbil-andelen på norske riksveger med tunneler er 14 %, for 

Frøyatunnelen er tallet 23 %. 
• Risikoen øker med økt trafikk. 

 
Frøya kommunestyre og Frøya Næringsforum mener at ett tunnelløp mellom Frøya og 
Dolmøya ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for de som ferdes i tunnelen. En brann i tunnelen vil 
kunne få dramatiske konsekvenser for de som befinner seg inne i tunnelen, all den tid det 
uten en rømningstunnel vil være svært vanskelig å evakuere tunnelen. Evakuering vil basere 
seg på selvbergingsprinsippet, altså at hver enkelt selv må ta seg ut av tunnelen. 
Brannvesenet har gjort det helt klart at de ikke kan rykke inn og redde folk dersom det er en 
stor brann i tunnelen. Daglig ferdes tusenvis av mennesker mellom Hitra og Frøya, bl.a. fordi 
Hitra og Frøya er et felles arbeidsmarked. Samtidig er det mange skoleelever som hver dag 
ferdes i tunnelen, fordi Guri Kunna videregående skole har undervisningssteder både på 
Hitra og Frøya. Det er umulig å ivareta sikkerheten uten at det bygges en rømningstunnel 
som kan lede ut i det fri.  
 
Større ulykker i tunnelen, som f.eks. en brann, vil også kunne føre til langvarig stengning. Så 
lenge tunnelen har eksistert har det ikke vært etablert beredskapsløsninger for en slik 
situasjon. Det vil heller ikke være mulig å etablere tilfredsstillende beredskapsløsninger, som 
ivaretar næringslivet og innbyggernes behov, uten at det bygges en rømningstunnel som kan 
bidra til trafikkavvikling i den tiden hovedløpet er stengt.  
 



Det er uten tvil vegeier sitt ansvar å sørge for sikkerhet og beredskap. Frøya kommune og 
Frøya Næringsforum mener at vegeier ikke ivaretar sitt ansvar uten at det bygges en 
rømningstunnel parallelt med dagens tunnelløp, når Frøyatunnelen nå skal rehabiliteres.  
 
Frøya kommune og Frøya Næringsforum har likevel sagt seg villig til å være med og 
medfinansiere en rømningstunnel. Gjennom et samarbeid mellom Frøya kommune og 
næringslivet på Frøya og Hitra vil en slik lokal medfinansiering til sammen utgjøre kr. 200 
mill. Dette vil altså tilsvare om lag 30 % av fylkeskommunens nettokostnad (byggekostnad 
minus momskompensasjon) med en rømningstunnel. Dette fordeles slik at Frøya kommune 
har bekreftet en bevilgning til byggingen av en rømningstunnel med kr. 50 mill. Frøya 
Næringsforum bekrefter at næringslivet på Hitra og Frøya vil støtte prosjektet med kr. 150 
mill. 
 
Det er all grunn til å understreke at kommunen og næringslivet gjennom dette strekker seg 
svært langt. Næringslivet stiller altså opp med kr. 150 mill. Dette er egenkapital som 
alternativt ville blitt investert i fortsatt utvikling av bedriftene med sikte på vekst, flere 
ansatte, styrket markedsposisjon og dermed økte bidrag til fellesskapet. Bevilgningen fra 
kommunen kunne alternativt ha blitt brukt til f.eks. investeringer i nye næringsarealer, som 
igjen ville ha stimulert fortsatt vekst og utvikling i Frøyas næringsliv. Når man likevel er villig 
til å delta i en medfinansiering av en ny rømningstunnel synliggjør det hvor viktig en ny 
rømningstunnel er for kommunen, næringslivet og innbyggerne  
 
Det er unikt at en kommune, og lokalt næringsliv, sier seg villig til å bidra så sterkt for at 
tilfredsstillende sikkerhets- og beredskapskrav skal oppnås. Og det altså til tross for at dette 
etter vår mening åpenbart er vegeiers ansvar.  
 
Frøya kommune og Frøya Næringsforum vil på det sterkeste oppfordre fylkeskommunen til å 
realisere rømningstunnelen, gitt dette kraftfulle lokale bidraget. Nasjonale myndigheter har 
ved flere anledninger rettet spesiell oppmerksomhet mot fylkesveger som er av stor 
betydning for oppdrettsnæringen. Vi mener derfor at det også er naturlig at 
fylkeskommunen legger press på nasjonale myndigheter for å få prosjektet realisert, dersom 
dette ikke er mulig innenfor fylkeskommunens egne økonomiske rammer.  
 
 
 
Frøya, 11.10.21 
 

 

 

 

Kristin Strømskag,      Espen Hauan, 
Ordfører, Frøya kommune     Styreleder Frøya Næringsforum 
 
 



 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2217    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 

 Status i arbeidet med plan for selvmordsforebygging 
o Oppstartsamling - samarbeid med Hitra kommune 

o Oppfølging av møte med ungdommene «Klubben-kvelden» 

o Veien videre 

 
 Statsbudsjettet, føringer for Frøya kommune 
 
 Evt. andre orienteringer i møtet 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2216    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
 
 
 
I E24 den 2.oktober kan vi lese en artikkel, «Stormen på Frøya». På slutten av denne artikkelen kan vi 
også lese kommunedirektør og assisterende kommunedirektør sine meninger om temaet havvind. Deres 
meninger er udelt positive, og de har dermed offentlig kommet med sin innstilling til en politisk sak som 
enda ikke har kommet på sakskartet. Disse uttalelsene ble gitt som ansatte i administrasjonen og ikke 
som privatpersoner. Vi mener at dette er en uheldig påvirkning av et eventuelt utfall av en politisk sak 
om temaet, og stiller oss undrende til om dette er innenfor administrasjonens ansvarsområde. Det er 
viktig å skille mellom politikk og administrasjon i en kommune. Om politikerne får opp en sak som 
omhandler temaet som administrativ ledelse har kommet med synspunkter på, her om havvind, kan 
konsekvensen bli at de som kom med uttalelsen blir kjent inhabile. Om dette skjer så vil det i dette 
tilfellet, hvor inhabilitetsspørsmålet gjelder kommunedirektør og assisterende kommunedirektør, i følge 
forvaltningslovens §6 kunne føre til at resten av administrasjonen kan bli erklært inhabile. 
 
Spørsmålene blir derfor: 
Er det greit for oss politikere i Frøya kommune at personer i administrative stillinger i kommunen i 
kraft av sin stilling uttaler seg om saker som blir, eller som senere vil/kan bli behandlet politisk? 
 
Er vi beredt til å ta de konsekvenser en slik handling kan få mtp saksbehandling? 
 
Med hilsen  
Dordi Hammer for Rødt Frøya 
 
Orienteringer: 
KS kommunebesøk 
Fyr 
Skoleutvalg Guri Kunna 
Webinar Husbanken 
Jubileum Nordskag oppvekstsenter 
Konstituerende møte politisk samarbeidsutvalg 
Kyst-elektro Miljøfyrtårn 
Brohodekonferansen 
Befaring innsigelsessak Uttian 
Hurtigbåtanbudet 
Tunnelsaken  
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2212    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
HOVEDUTVALGLEDERNES ORIENTERING  
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2213    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Skarsvåg Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2085    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
VALG AV MEDLEMMER TIL FRØYA UNGDOMSRÅD  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret støtter Frøya ungdomsråds forslag til kandidater. 
Kommunestyret velger følgende faste medlemmer og varamedlemmer, for perioden 2021 - 
2022: 
 
Faste: 
Synne Måsøval – velges for 2 år 
Sigurd Vie – velges for 2 år 
Kamile Zekonyte – velges for 2 år 
 
Andrea Reppe Vatn – har 1 år igjen 
Johan Rise Mathisen – har 1 år igjen 
  
Vara: 
1. Leander Reppe Vatn – velges for 2 år 
2. Thea Stordahl – velges for 2 år 
3. Kristoffer Henriksen – velges for 1 år 
4. Magnus Floer Thomassen – velges for 1 år 
 
Rådet er konstituert, og har innstilt Synne Måsøval til leder og Sigurd Vie til nest-leder. 
 
 
 
Saksopplysninger:   
I kommuneloven sier tilhørende forskrift om medvirkningsorganer; 
 
Kommuneloven § 5 12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, 
og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
Kommunestyret skal velge et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Rådet er rådgivende organ for kommunen og har rett til å 
uttale seg i saker som gjelder ungdom. 
 



Forskriften beskriver oppgaver, organisering og saksbehandling. 
 
§ 2. Oppgaver 
Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen. 
Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal 
kommunestyret forelegge for rådene. 
Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke 
utfallet av saken. 
Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge 
saksdokumentene til det politiske organet som vedtar saken endelig. 
Rådene skal hvert år utarbeide sin årsmelding som skal legges fram for 
kommunestyret. 
Kommunestyret kan gi medlemmer av rådene møte og talerett i folkevalgte organer. 
 
§ 3. Sammensetning og organisering 
Kommunestyret vedtar sammensetningen av ungdomsrådet. De bestemmer også 
hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. 
Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om 
medlemmer. 
Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 
Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariathjelp. I Frøya kommune er koordinatorrollen lagt til 
kulturkonsulent. 
Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat, 
fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. 
Medlemmene i ungdomsrådet er folkevalgte, med de rettigheter og plikter det fører med seg 
jfr § 8 i kommuneloven. 
 
Frøya ungdomsråd arrangerte ungdomshøring 13.09.2021, og stiller følgende forslag på 
kandidater til rådet, for kommende periode: 
 
Faste: 
Leder, Synne Måsøval – for 2 år 
Nest-leder, Sigurd Vie – for 2 år 
Kamile Zekonyte – for 2 år 
 
Andrea Reppe Vatn – har 1 år igjen 
Johan Rise Mathisen – har 1 år igjen 
 
Vara: 
1. Leander Reppe Vatn – for 2 år 
2. Thea Stordahl – for 2 år 
3. Kristoffer Henriksen – for 1 år 
4. Magnus Floer Thomassen – for 1 år 
 
Rådet har konstituert seg og innstilt Synne Måsøval til leder og Sigurd Vie til nest-leder. 
Rådet ønsker å sette Kristoffer Henriksen og Magnus Floer Thomassen inn som nye vara 
midt i perioden, på grunn av innvilget permisjon fra Kwanthida Poonsawat og Emma Greiff. 
Begge hadde 1 år igjen som vara. 



 
Vurdering: 
Frøya ungdomsråd er kjent med valgordningen som kommuneloven legger føringen for. Det 
avtroppende rådet gjennomførte ungdomshøring 13.09.2021. Rådet fant ivrige og motiverte 
kandidater som er villige til å være den viktige stemmen som skal representere ungdommene 
i kommunen vår. Å innstille rådets eget forslag på medlemmer, bør være det beste 
utgangspunktet når kommunestyret skal velge medlemmer for kommende periode. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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Kommunestyret 
 
ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL AUGUST 2021  
 
Forslag til vedtak: 
Økonomirapport 2. tertial, august 2021 tas til orientering.   
 
 
Vedlegg/ikke vedlagt: 
 
Digitalt dokument i Framsikt ligger her:  
https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202108-2tertialfr_/ 
 
(Åpne linken i nettleseren manuelt)  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Digitaliseringen av budsjett og økonomiarbeidet ved hjelp av programvaren «FRAMSIKT» har 
bidratt til å gi oss bedre oversikt, og en enklere oppfølging og styring av budsjett og regnskap. 
Dette gjelder både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 

Årets andre tertialrapport er, som første tertial, heldigital – slik at alle med digitale tilganger, kan 
få et godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  

Den første tertialrapporten i 2021 var noe begrenset i omfang og dybde. I denne rapporten fra 2. 
tertial er det kommet inn følgende endringer: 

 Rapportering på prosjekter 

 Rapportering på politiske verbalvedtak 

 Rapportering på administrative satsningsområder 

Per 2. tertial har kommunen et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til budsjett på totalt 
18,33 millioner kr. Der inntekter, netto finansutgifter, avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner er 
på til sammen 45 millioner kr over budsjett.   

Rammeområdenes brutto merforbruk er på 27,11 millioner kr. I dette brutto merforbruket må 
følgende korrigeres som følge av ikke budsjetterte utgifter og regnskapsmessige belastninger.  
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 Premieavviket med 2,40 millioner kr. 

 Regnskapsførte inntekter i 2020 som må omposteres og med det reverseres i årets 
regnskap 7,47 millioner kr. 

 Ulike prosjekter som det er bevilgninger på utenfor driften og skal ved årsslutt krediteres 
driften 5,30 millioner kr. 

 Refusjon av sykepenger for august er ikke regnskapsført virksomhetene 1,76 millioner kr. 

 Utgifter til Korona 6,44 millioner kr. 

Total 23,37 millioner kr 

Netto merforbruk er pr august, når ovennevnte faktorer er hensyntatt på kr 3,74 millioner kroner. 

Når merutgifter til korona holdes utenfor, skyldes overforbruket i sin helhet utfordringer innen 
rammeområdet helse og mestring 

 Økt bruk av vikartjenester følge manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig 
forsvarlig tilbud. Gjelder pleie og omsorg, bo-aktivitet og miljøtjenesten, 
barnevernstjenesten og NAV sosialtjenesten 

 Inntektskrav som er budsjettert for høyt, gjelder PLO og BAM 

 Utfordringer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. Olavs innen frist. 

 Utgifter til bolig, rustjenesten (regnskapsførers på fellestjenestene) 

Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 2. tertial på 8,1% med henholdsvis 1,7% 
på korttidsfravær og 6,3% på langtidsfravær. Sammenlignet med samme periode i 2020, var totalt 
sykefravær på 9,7 med fordelingen 1,5 % og 8,2 % på henholdsvis korttids- og langtidsfraværet.  

På området helse og mestring foreslår kommunedirektøren en budsjettjustering 2 tertial for 
kompensere for bl.a virksomhetenes bemanningsutfordringer. Denne fremmes som egen sak.  

Kommunedirektøren jobber aktivt med at virksomhetene innen helse og mestring i 2022 og 
planperioden skal få et budsjett som er realistisk å drive tjenestene for.  

En budsjettpremiss for 2021 var å jobbe videre med å se på effektiviseringsgevinster i form at 
strukturendringer, i hele organisasjonen. Pga pågående koronaepidemi, har fokuset vært på å 
håndtere denne. Det har derfor ikke vært mulig å prioritere omstillings og effektiviserings-
prosesser på strukturnivå i 2021, og kommunedirektøren ser at effektiviseringskravet på 2,5 
millioner kroner vil bli vanskelig å nå for 2021. Kommunedirektøren vil derfor evt. fremme en ny 
budsjettjustering i desember, når der foreligger en total oversikt over driften for 2021. 
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Innstilling til vedtak 
Økonomirapport 2. tertial, august 2021 tas til orientering.   

Totaloversikt økonomi 
 
Beløp i 1000       
 Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2021 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -220 326 -255 644 35 318 -360 175 -360 175 0 
Netto finansutgifter og inntekter 25 701 10 849 14 853 68 492 68 492 0 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -8 906 -4 183 -4 723 -11 122 -11 122 0 
Til disposisjon -203 530 -248 978 45 447 -302 805 -302 805 0 
Fellestjenester 26 466 30 172 -3 706 42 354 42 354 0 
Oppvekst 72 815 73 716 -901 113 654 113 654 0 
Helse og mestring 91 571 103 563 -11 992 144 174 150 174 -6 000 
Kultur og idrett 4 931 4 283 647 7 539 7 539 0 
Teknisk 11 656 17 066 -5 411 18 351 18 351 0 
Inntekter 0 26 -26 -29 009 -29 009 0 
Finans 2 355 8 085 -5 729 5 742 5 742 0 
Sum disponering 209 794 236 911 -27 117 302 805 308 805 -6 000 
       
Merforbruk -/mindreforbruk + 6 264 -12 067 18 330 0 6 000 -6 000 
 
Kommentarer til tabellen "Totaloversikt økonomi" 
 
  
Tabellen viser at vi per 2. tertial har et regnskapsmessig mindreforbruk på totalt 18,33 mill kr. Der 
inntekter, netto finansutgifter, avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner er på til sammen 45 mill kr over 
budsjett.  Rammeområdenes merforbruk er på 27,11 mill kr. I dette merforbruket må følgende 
korrigeres som følge av ikke budsjetterte koronautgifter og regnskapsmessige belastninger som for 
eksempel premieavvik og regnskapsførte inntekter i 2020 som må omposteres og med det utgiftsføres i 
årets regnskap. I tillegg er det prosjekter på rammeområde teknisk som det er bevilgninger på utenfor 
driften og skal ved årsslutt krediteres driften. Refusjon av sykepenger for august på 1,76 mill kr er ikke 
regnskapsført virksomheten – ref tabell under. Korrigert merforbruk pr. august er dermed på kr 3,748 
mill.kr  
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Sykefravær samlet  
 

 

Status sykefravær per august 2021 
 
Sykefraværet er for hele kommunen etter 2. tertial på 8 % med henholdsvis 1,7 % på korttidsfravær og 
5,3 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var totalt 
sykefravær på 9,7 med fordelingen 1,5 % og 8,2 % på henholdsvis korttids- og langtidsfraværet.  
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Status drift for kommunen (1A) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Oppr. 

bud. 
2021 

Rev.bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Rammetilskudd -74 406 -17 251 -
103 014 

-103 014 -103 014 0 0 

Inntekts- og formuesskatt -173 662 -389 526 -
245 161 

-245 161 -245 161 0 -15 795 

Eiendomsskatt -7 576 -8 043 -12 000 -12 000 -12 000 0 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 -86 589 0 0 0 0 0 
Sum generelle driftsinntekter -255 644 -501 408 -

360 175 
-360 175 -360 175 0 -15 795 

        
Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

250 795 346 113 323 741 326 193 332 193 -6 000 15 795 

        
Avskrivinger 0 34 358 29 009 29 009 29 009 0 0 
        
Sum netto driftsutgifter 250 795 380 471 352 750 355 202 361 202 -6 000 15 795 
Brutto driftsresultat -4 849 -120 938 -7 425 -4 973 1 027 -6 000 0 
        
Renteinntekter -1 672 -6 332 -7 030 -7 030 -7 030 0 0 
Utbytter -5 438 -3 784 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-7 633 -9 912 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 4 788 16 169 23 882 23 882 23 882 0 0 
Avdrag på lån 20 776 34 404 37 630 37 630 37 630 0 0 
Netto finansutgifter 10 821 30 544 39 483 39 483 39 483 0 0 
        
Motpost avskrivninger 0 -34 358 -29 009 -29 009 -29 009 0 0 
        
Netto driftsresultat  5 972 -124 751 3 049 5 500 11 500 -6 000 0 
        
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

       

Overføring til investering 114 10 916 0 5 862 5 862 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-1 914 2 460 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-16 239 94 749 -2 858 -11 172 -11 172 0 0 

Dekning av tidligere års 
merforbruk i driftsregnskapet 

0 16 626 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av 
netto driftsresultat 

-18 039 124 751 -3 049 -5 500 -5 500 0 0 

        
Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

-12 066 0 0 0 6 000 -6 000 0 

 

Kommentarer til tabellen "Status drift kommunen"  1A 
 

Første del av tabellen som beskriver driftsinntektene på 255,6 mill kr er beskrevet i kommentarene 
under "Totaloversikt økonomi". Netto driftsutgifter er på 250,7 mill kr. (Se tabell 1B på neste 
side). 

Brutto driftsresultat inkl bruk av fond er per 2. tertial er 4,849 mill kr.  
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Netto finansutgifter på 10,82 mill kr er knyttet til avdrag på lån og renteutgifter på 25,55 mill kr, 
samt gevinst på våre fond & aksjer på 14,73 mill kr - se rapport fra GRIEG INVESTOR under 
FLISA "Sentrale kapitler".   

Summen av Brutto driftsresultat og netto finansutgifter gir Netto driftsresultat på minus 5,972 
mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 

I tillegg kommer bruk av disposisjonsfond – dvs vedtatt prosjekter som er belastet drift i 
gjennomføringsfasen og er ferdig. Dette utgjør 18,03 mill kr.  

Korrigert for dette er regnskapsmessig resultatet per 2. tertial på 12, 066 mill kr.  
   

Status drift for tjenesteområdene (1B) 
 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Oppr. 

bud. 
2021 

Rev. 
bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Fellestjenester 30 172 42 249 39 648 42 354 42 354 0 4 473 
Oppvekst 73 716 111 216 113 787 113 654 113 654 0 228 
Helse og mestring 103 563 157 923 144 041 144 174 150 174 -6 000 9 192 
Kultur og idrett 4 283 8 648 7 843 7 539 7 539 0 38 
Teknisk 17 066 29 917 18 351 18 351 18 351 0 1 864 
Inntekter 26 15 0 0 0 0 0 
Finans 8 042 2 017 -120 -120 -120 0 0 
Sum bevilgninger drift, netto 236 869 351 984 323 551 325 952 331 952 -6 000 15 795 
        
Herav:        
Avskrivinger 0 9 216 0 0 0 0 0 
Motpost avskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 
Netto renteutgifter og -inntekter 44 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-1 914 2 053 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-12 056 -5 398 0 -50 -50 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

250 795 346 113 323 741 326 193 332 193 -6 000 15 795 

 

 
 
Befolkningsutvikling 2. Kvartal 2021 
 
  1.Kvartal 

2020 
2.Kvartal 

2020 
3.Kvartal 

2020 
4.Kvartal 

2020 
1.Kvartal 

2021 
2.Kvartal 

2021 
Folketall ved 
inngangen av 
kvartalet 

5 151 5 166 5 196 5 181 5 204 5 213 

Født 17 21 19 14 14 16 
Døde 10 8 7 7 17 9 
Fødselsoverskudd 7 13 12 7 -3 7 
Innvandring 22 13 12 26 24 48 
Utvandring 11 5 15 4 21 57 
Innflytting, 
innenlands 

53 52 71 49 54 65 

Utflytting, 56 43 95 53 45 53 
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innenlands 
Nettoinnflytting, 
inkl. inn og 
utvandring 

8 17 -27 18 12 3 

Folkevekst 15 30 -15 23 9 10 
Folketallet ved 
utgangen av 
kvartalet 

5 166 5 196 5 181 5 204 5 213 5 223 

 
 

 
 
År 
 

 
Sentrale kapitler 
 
Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Frie disponible inntekter        
Inntekts- og formuesskatt -142 193 -173 662 31 469 -245 161 -245 161 0 -15 795 
Rammetilskudd -72 130 -74 406 2 276 -103 014 -103 014 0 0 
Eiendomsskatt -6 002 -7 576 1 574 -12 000 -12 000 0 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 
Sum Frie disponible inntekter -220 326 -255 644 35 318 -360 175 -360 175 0 -15 795 
 

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 



Månedsrapport August-2021 

Side 9 av 38

        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Finansinntekter/-utgifter        
Renteinntekter -3 770 -1 587 -2 183 -7 030 -7 030 0 0 
Utbytte og eieruttak -4 857 -5 438 581 -5 000 -5 000 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-6 664 -7 633 969 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 15 915 4 730 11 185 23 882 23 882 0 0 
Avdrag på lån 25 077 20 776 4 300 37 630 37 630 0 0 
Avskrivninger 0 0 0 29 009 29 009 0 0 
Sum Finansinntekter/-utgifter 25 701 10 849 14 853 68 492 68 492 0 0 
 

Forslag budsjettjusteringer 
 
Beløp i 1000 
     
  Prognose 

avvik 
Forslag til 
justering 

Avvik 
etter 

justering 

Avvik 
etter 
tiltak 

Sum generelle driftsinntekter 0 -15 795 -15 795 0 
Netto finansutgifter 0 0 0 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 
Tjenesteområdene -6 000 15 795 9 795 -6 000 
Totalt -6 000 0 -6 000 -6 000 
 

 
 
GRIEG INVESTOR - avkastningsrapport per august 2021 
 

 
Avkastningen er per august på 7,45 mill kr. og verdien av totalporteføljen er på 171,9 mill kr, mot 164,27 
per 31.12.20. 

 

Skatteinngang per august 2021 
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 Skatteinngangen per august på totalt 173,6 mill kr og er med det 47,8 % over 2020 tallene ved samme 
periode. Dvs en økning på 56,1 mill kr og mot 2019 en økning på 53,5 mill kr. 
  
  
  
  

Status investeringsprosjekter 
 

Fellestjenester 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløpt 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud. 

Regnska
p hiå. 

Forskudd spillemidler 0 1 000 0 Ikke 
vurdert 

0 1 000 

FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 147 0 147 Ikke 
vurdert 

147 0 

MORGENDAGENS OMSORG 0 139 640 0 Iht. plan 0 131 603 
Ny PaloAlto hovedbrannmur 0 486 0 Ferdig 0 486 
Sum øvrige prosjekter 42 342 5 599 42 342  42 342 30 
Sum 42 489 146 725 42 489  42 489 133 119 
 

Oppvekst 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløp

t 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud

. 

Regnska
p hiå. 

TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 0 1 705 0 Iht. plan 0 0 
Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 0 19 014 0 Ferdig 0 0 
Sum 0 20 719 0  0 0 
 

Helse og mestring 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløp

t 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud

. 

Regnska
p hiå. 

Bofelleskap 5 boenh. ”Frøyablå seng” 156 0 156 Ikke 156 0 
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 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløp

t 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud

. 

Regnska
p hiå. 

vurdert 
MORGENDAGENS OMSORG 0 398 0 Iht. plan 0 0 
Sum øvrige prosjekter 0 786 0  0 0 
Sum 156 1 184 156  156 0 
 

Kultur og idrett 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløp

t 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud

. 

Regnska
p hiå. 

FORPROSJEKT MUSEUM 175 0 175 Ikke 
vurdert 

175 0 

Gammelskolen Sistranda 0 87 0 Forsinket 0 87 
Kulturvern: merking og informasjon 0 87 0 Ferdig 0 87 
Opparbeidelse kulturpark-museum 168 0 168 Ikke 

vurdert 
168 0 

Sum øvrige prosjekter 0 2 095 0  0 39 
Sum 343 2 269 343  343 213 
 

 
Teknisk 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløpt 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud. 

Regnska
p hiå. 

       
Anleggsutstyr 6 850 41 6 850 Ferdig 2 350 41 
Anleggsutstyr VA 2 500 1 272 2 500 Iht. plan 2 500 1 272 
AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 8 731 20 8 731 Forsinket 1 731 20 
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særs 5 298 97 5 298 Iht. plan 5 298 97 
Boliger til personer med aktiv rusavhengi 3 500 0 3 500 Iht. plan 3 500 0 
Bygging av fuglekikking 1 113 91 1 113 Forsinket 1 113 91 
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA 
bygget 

19 775 261 19 775 Forsinket 19 775 101 

Digitalisering 3 787 0 3 787 Forsinket 1 787 0 
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming 
uteområde 

1 300 6 1 300 Forsinket 1 300 6 

ENØK-tiltak 500 388 500 Forsinket 0 0 
FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 7 160 8 910 7 160 Iht. plan 7 160 8 549 
Gamle legekontorene til BAM 24 257 6 684 24 257 Iht. plan 24 257 6 463 
Gammelskolen Sistranda 1 093 5 1 093 Forsinket 1 093 5 
Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 0 315 0 Ferdig 0 77 
Hurtigladestasjon for EL-biler 880 21 880 Ferdig 880 21 
HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 22 541 8 523 22 541 Iht. plan 22 541 8 278 
Infrastruktur sentrumsområde 500 0 500 Forsinket 500 0 
Innkjøp vannmålere 5 385 711 5 385 Iht. plan 2 385 711 
Kommunale boliger 0 143 0 Forsinket 0 143 
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet 
for mellomtrinnet 

720 7 720 Iht. plan 550 7 

MORGENDAGENS OMSORG 178 270 275 178 270 Iht. plan 178 270 105 
Nabeita RA-avløpsledning 1 000 176 1 000 Iht. plan 1 000 176 
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 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløpt 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud. 

Regnska
p hiå. 

       
Nabeita RA-renseanlegg 1 500 456 1 500 Forsinket 1 500 456 
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod 650 19 650 Forsinket 650 19 
Ny brannbil kl B - KS 21/754, 29.04.2021 820 0 820 Ferdig 820 0 
Ny PaloAlto hovedbrannmur 650 0 650 Ferdig 650 0 
NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 500 0 3 500 Forsinket 3 500 0 
NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 25 311 14 793 25 311 Iht. plan 25 311 14 478 
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 500 302 500 Ferdig 500 302 
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole 
(park and ride) 

400 0 400 Ferdig 400 0 

Oppryding spred avløp Måsøval 4 654 14 4 654 Forsinket 4 654 14 
OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1 000 0 1 000 Forsinket 1 000 0 
PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 8 169 156 8 169 Forsinket 2 169 156 
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og 
vedlikehold) 

174 147 174 Iht. plan 174 147 

REHABILITERING FROAN KAPELL 2 500 0 2 500 Iht. plan 2 500 0 
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap 745 133 745 Iht. plan 434 133 
RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 61 315 129 61 315 Forsinket 31 315 84 
SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 17 869 58 17 869 Iht. plan 15 869 11 
SANERING AVLØPSANLEGG SULA 10 000 0 10 000 Forsinket 10 000 0 
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid 16 098 4 117 16 098 Iht. plan 16 098 4 033 
Skjermer og Teams på møterom 300 0 300 Forsinket 100 0 
Sklie 100 111 100 Ferdig 100 111 
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2 092 283 2 092 Iht. plan 592 106 
Turistinformasjon 512 0 512 Forsinket 512 0 
Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 8 631 238 Ferdig 238 15 
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 2 500 9 2 500 Forsinket 2 500 9 
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger 9 000 0 9 000 Iht. plan 3 000 0 
Utstyr til Jordmortjenesten  255 0 255 Ferdig 255 0 
Utvendig rehab.Høydebasseng 10 110 8 10 110 Forsinket 4 110 8 
Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende 
barn 

170 143 170 Ferdig 170 143 

VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 16 628 5 395 16 628 Iht. plan 16 628 2 274 
VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 4 756 4 626 4 756 Iht. plan 4 756 4 611 
Vei til Skarpneset næringsområdet 4 153 172 4 153 Forsinket 4 153 172 
Sum øvrige prosjekter 127 038 126 520 127 038  39 858 17 542 
Sum 628 867 194 168 628 867  472 507 70 986 
 

 
Finans 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 
Investering Vedtat

t totalt 
Påløp

t 
totalt  

Total 
prognos

e 

Status 
framdrif

t   

Rev. 
bud. 

Regnska
p hiå. 

Egenkapitalinnskudd KLP 1 021 2 193 1 021 Ikke 
vurdert 

1 021 1 021 

Sum øvrige prosjekter 0 35 199 0  0 0 
Sum 1 021 37 392 1 021  1 021 1 021 
 



Månedsrapport August-2021 

Side 13 av 38

Status politiske verbalvedtak og administrative satsningsområder 
 
Status politiske vedtak (liste kommunenivå) 
 
Helhetlig evaluering av den forebyggende innsatsen i forhold til barn og unge-
156/20 
 
Det er pr. andre tertial sett på rollen til ungdomkontakt og SLT - koordinator. SLT rollen er nå lagt til 
Stab, med tett tilknytning til “Øya”. Ungdomskontakt får nå brukt hele sin stilling til direkte 
tjenesteyting opp imot ungdommen. Det er hittil i 2021 jobbet mye med organisering av 
ungdomsbasen. Det ble besluttet i hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur at 
videreutvikling av fremtidig ungdomsbase sees på gjennom den helhetlig evaluering av den 
forebyggende innsatsen i forhold til barn og unge. Inntil en helhetlig evaluering foreligger driftes 
ungdomsbasen fra virksomheten kultur og idrett ved Frivillighetens- sentralen lokaler, med bidrag 
fra hjelpetjenestene innenfor familie og helse, og interkommunal oppfølgingstjeneste. 
En helhetlig evaluering på dette området må også sees i sammenheng med den interne 
organiseringen av folkehelsearbeidet, der det det er en strategi for planperioden å kunne samle alle 
koordinatorroller i en stilling, da både rus og -kriminalitetsforebyggende arbeid og folkehelsearbeid 
ligger tett knyttet opp til hverandre og ofte er to sider av samme sak. Dette gjelder også MOT-
arbeidet. Hvordan en slik helhetlig evaluering kan gjennomføres er ikke planlagt på nåværende 
tidspunkt.  
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Kjøp av gamle Frøya videregående (dagens Frøya ungdomsskole)-156/20 
 
Har hatt innledende møte med Frøy Eiendom. Har mottatt tilbud. Har fått en juridisk vurdering av 
utkjøp før kontraktens pkt 11 som sier at Frøya kommune kan vurdere kjøp i perioden 1. jan 2025 - 
31. des 2025. Teknisk takst av bygget skjer i uke 39/21. Det vil bli fremmet en politisk sak om 
eventuell utkjøp når takst foreligger og forhandlinger med Frøy Eiendom er gjennomført. I tillegg 
innhentes det kommentarer/vurdering fra ledelsen ved ungdomsskolen og FAU. Likeledes vil det bli 
utarbeidet en oversikt over elevveksten fra til 2040.  

Budsjett FUR-156/20 
 
Er innarbeidet i budsjettet for 2021. 

Internkontroll- og avvikssystem (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Dataverktøyet Compilo er innkjøpt for avvikshåndtering og opplæring er igangsatt i organisasjonen 
for alle ansatte.  

Dyrøy ferjeleie-156/20 
 
Ferdig  

Lokal bemanningsnorm for Frøyaskolen-185/19 
 
Vil se på dette i forbindelse med rullering av skole- og barnehagebruksplan i 2022. 

Barnefødsler og tilflytning-156/20 
 
Ny barnehageavdeling ved Nordskag oppvekstsenter startet august 2021. Ytterligere utvidelser vil 
bli sett på i forbindelse med rullering av skole- og barnehagebruksplan. 

Innføring av IPad i grunnskolen - evaluering (Vedtak – 2020) 185/19 
 
Ordningen ble evaluert våren 2021, og konkluderte med å videreføre ordningen. 

Utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etablerings lån til slik at unge 
fiskere.  
 
Rammen for arbeidet ble vedtatt i K-sak 158/21. arbeidet ferdigstilles innen påska 2022 

Mausund oppvekstsenter og øyrekka folkehøyskole.-156/20 
 
Dette er undersøkt. Styret som jobbet med søknaden om Folkehøgskole ønsket ikke et slik 
samarbeid på det tidspunktet.   

Skilting av turløyper på Frøya (Vedtak - 2020)-185/19 
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Svært mange turløyper er skiltet, men prosjektet er fortsatt ikke fullført. 

Beiteplanten, miljø/klimaplan og kulturminneplan.-156/20 
 
Beitebruksplanen ble meldt startet i K-sak 70/21 29.04.21 
Klima og energiplan ble meldt startet i K-sak 29/21 25.02.21 

Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter. (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Kommunedirektøren har gitt organisasjonen beskjed om at konsulentbruken skal være på et 
minimum. All innlei vurderes strengt.  

VA-utbygging/utbytting av eternittrør på Nesset kan bidra til realisering av g/s-vei 
mellom Dørvikan og Hellesvik.-156/20 
 
Kommunedirektøren orienterte HOAT om arbeidet med dette i møtet 16.09.21.  
Kommunedirektøren har i hovedplan for vann i dette området en strategi på å bytte ut 
vannledninger der de ligger, ved behov. Det er ikke i dag en plan på å bytte ut dette ledningsnettet, 
og ha en liknende behandling for ledningsnettet slik kommunen gjorde det mellom Sistranda og 
Hamarvik er ikke tilstede i dette tilfellet. Kommunedirektøren vil forløpende undersøke hvis det blir 
oppgradering av ledningsnettet, om dette kan samtidig legges langs vei, og slik få tilrettelagt for 
gang og sykkelvei langs deler av veien.  

Driftsbudsjett ungdomsbasen-156/20 
 
Overført kultur og idrett sitt budsjett. 

Vedtaksoversikt med status i tertialrapporten-156/20 
 
Innarbeidet i rapporteringen. 

«Hjem for en 50-lapp» - vurdering av kriteriene (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Ferdig 

Realistiske budsjett for rammeområdene-156/20 
 
Det vil høsten 2021 bli lagt fram en KST-sak vedr budsjettregulering - spesielt med fokus på PLO og 
BAM.Vedr. budsjettet 2022 - 2025 vil det være en prioritert oppgave å balansere skjevheter i 
budsjettet - både på kostnader og inntekter.  

Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike 
rammeområdene. (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Jobbet med dette i hele 2020. Etter plan skulle dette arbeidet fortsatte inn i 2022. Dette har 
dessverre ikke blitt prioritert pga covidsituasjonen og arbeidsbelastningen ute på virksomhetene i 
forhold til dette. Arbeidet påstartes i 2022 med oppvekstbruksplanen. 
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Sanering av spredt avløp - Sula og Måsøval/Kverva (Vedtak - 2020)-185/19 
 
For området i Måsøval er dette planlagt for 2022 og ligger i investeringsbudsjettet. For de andre 
områdene er arbeidet forsinket. Det jobbes nå med avløpshåndteringen i Sjønhalsen. HOAT har i 
denne forbindelse bedt om en sak om støtteordning i forbindelse med dette. Kommunedirektøren 
jobber nå med dette. Se forøvrig kommentar under punktet Kommunale investeringer og 
oppgraderinger innen spredt avløp. (Vedtak - 2020)  
  

Ledningsnett og trekkrør (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Det legges trekkrør på alle strekinger der kommunen nå graver vann, avløp eller jobber med vei. 

Oppgradering av utearealer på skolene-156/20 
 
Oppvekst jobber opp mot brukermedvirkning, dvs. elevråd og FAU. Kommunedirektøren har nå 
planlagt hva som skal gjøres, og vil bli gjennomført vinter / vår 21/22 

Rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi-156/20 
 
Rekruttering og arbeidsgiverstrategi er oppstartet, men forsinket, da ansatte på HR (personal) har 
blitt omprioritert til smitteoppsporing og testing av Covid-19.  

Sosiallærerstillinger-156/20 
 
Alle 4 sosiallærerstillinger er nå besatt. 

Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Systemet er anskaffet og installert, og er i drift.  
  

Kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune (Vedtak - 2020)-
185/19 
 
Arbeidet er startet, men arbeidet med denne planen vil bli prioritert etter at kulturplanen er ferdig. 
Dialog med andre kommuner i Trøndelag etablert. 

 Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur vedtatt å videreføre støtte til 
veiledningssenteret for pårørende rus og psykiske lidelse med 1 krone pr. innbygger. Støtten dekkes 
innenfor helse og mestring sine økonomiske rammer. Tilbudet til N.K.S veiledningssenter gjøres 
kjent for alle tjenestene som yter tilbud til målgruppen. 
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Kommunale investeringer og oppgraderinger innen spredt avløp. (Vedtak - 2020)-
185/19 
 
Kommunaldirektøren jobber sammen med HOAT for å prioritere hvilke områder på Frøya hvor 
kommunens skal se på sanerings- og avløpshåndtering,. I tillegg vil kommunedirektøren fortløpende 
bl.a. se på om omliggende områder til pågående reguleringsplaner kan inngå i avløpsplanene for 
planområdet slik som i f.eks. skal i HOAT 12.10.21 HOAT sak 86/21 

Fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. (Vedtak - 2020)-185/19 
 
I henhold til plan, men forsinket. To bygg er ferdig prosjektert og ett er foreslått i 
budsjettforhandlingene for økonomiplanperioden. Kommunedirektøren orienterte om dette i HOAT 
16.09.21 Det er søkt statlige midler for oppføring av tre uværshytter på Titran,  det er ikke 
tilstrekkelige midler til disposisjon i inneværende budsjettår til å etablere alle tre. Gjenstående 
hytte på Svabalen bør derfor tildeles midler for å få etablert denne i 2022. 

Gratis trafikalt grunnkurs i ungdomsskolene-156/20 
 
Tilbudet ikke igangsatt høsten 2021 pga. manglende lærerressurser knyttet til nye kompetansekrav. 
Lærere har startet på kurs/opplæring, slik at vi er klar til å tilby dette fra høsten 2022. 

Jordmorstilling. (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Jordmorstilling iht ekstrabevilgninger i statsbudsjett ble iverksatt 2020. 

Havbruksfondet. (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Egen politisk sak på dette. Sak kommer også i november 2021 

Rusomsorg. (Vedtak - 2020) -185/19 
 
Etablert interkommunalt vertskommunesamarbeid med Hitra kommune.  

Arbeidstøy og kompensasjon. (Vedtak - 2020) -185/19 
 
Saken er ferdig behandlet.  
  

Frivilligsentralen-156/20 
 
Ordningen er avviklet, da den er i strid med det frivillighetssentralen kan drive med. 

Sommerjobb for ungdom. (Vedtak - 2020)-185/19 
 
Ordningen er gjennomført og evaluert i 2021. Vil fortsette dialog med næringsliv og deling 50/50 
fram mot sommeren 2022. 
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Kvalitetsrapportering i fra virksomhetene-156/20 
 
Det rapporteres i tertialrapporter og årsrapporter til politisk nivå. Månedsrapportering til 
kommunedirektøren. Nytt kvalitetssystem er tatt i bruk. jobbes med å oppdatere prosedyrer og 
rutiner i virksomhetene. 

Miljørettet helsevern  
 
Tverrfaglig arbeidsgruppe arbeider kontinuerlig med miljørettet helsevern i organisasjonen. Nytt 
anbud er hentet inn, men ikke vurdert.  

Digitalisering  
 
Digitaliseringsstrategi er vedtatt. (k-sak 122/21) Det jobbes videre med dette iht vedtaket, samt 
spesielt oppfølging av vedtak K-sak 55/21. Primært for å fokusere på digitalisering innen 
helsesektoren, bl.a. Helseplattformen og velferdsteknologi som prioritert området.  

Heltidskultur  
 
Heltidskultur vurderes alltid i alle ansettelser.  
  

Folkehelse 
 
I planperioden vil kommunedirektøren se på den interne organiseringen av folkehelsearbeidet. Det 
er i dag flere som innehar andre roller i deltidsstillinger; samfunnsmedisiner, SLT-koordinator, 
ungdomskontakt og MOT koordinator. En strategi for planperioden er å kunne samle alle 
koordinatorroller i en stilling, da både rus og -kriminalitetsforebyggende arbeid og folkehelsearbeid 
ligger tett knyttet opp til hverandre og ofte er to sider av samme sak. Dette gjelder også MOT-
arbeidet. Det er pr. andre tertial sett på rollen som SLT - koordinator. Denne lå tidligere til funksjon 
ungdomskontakt. Erfaring viser at dette ble to roller som ble vanskelig å kombinere. SLT funksjonen 
er nå lagt til rådgiver i Stab, med tett tilknytning til “Øya” prosjektet.  
 



Månedsrapport August-2021 

Side 19 av 38

Planprosesser og oppfølging av planvedtak 
 
Kommunaldirektøren jobber kontinuerlig med dette, og har bl.a. hatt en forvaltningsrevisjon på 
området. Revisjonsrapporten vil bli framlagt for behandling av kontrollutvalget og kommunestyret i 
oktober 202. Kommunen har hatt utforinger med stor gjennomtrekk av medarbeidere på dette 
området, men har fått på plass gode løsninger som vil bedre situasjonen.  

Kommune 3.0 - Samskapingskommunen 
 
Kommune 3.0 er en overordnet satsing for planperioden. Under denne paraplyen er flere små tiltak 
iverksatt. Her kan nevnes erfaringsmedarbeider (demensomsorgen), bedriftskontakt 
(oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse). Veiledningssenter for pårørende rus/psykisk helse.  

Ledelse 
 
I tråd med vedtatt satsing på lederskapet starter FRØYA kommunes ledere på alle nivå med på 
kompetanseheving gjennom til sammen 8 dager. Programmet gjennomføres sammen med Hitra 
kommunes ledere på samme nivå. Mellomlederen er en svært viktig leder for å drifte og utvikle 
organisasjonen. De er nærmest den ansatte og tettest på tjenestene. De skal utføre overordna 
føringer og de skal sørge for at oppgavene blir løst med høy kvalitet. Det er mellomlederen som i 
praksis blir ansvarlig for å nå organisasjonens målsettinger. Samtidig er det denne ledergruppen 
som har minst opplæring i å være leder, og ofte er det denne ledergruppen som får minst tid til å 
forstå og bearbeide overordna målsettinger og endringer i lovverk. Programmet blir en 
kombinasjon av å få tilført ulike verktøy, prøve ut verktøy, erfaringsdeling og refleksjon. Det blir 
faglig påfyll, og blir lagt opp til et variert program der hver samling har en klar målsetting om å gjøre 
deltakerne i stand til å forbedre sin lederutøvelse på de temaene som blir tatt opp.  
Gjennomføres lokalt på Hitra og Frøya. 2x4 samlinger. Totalt 8 dagsverk.   
Gevinster:  

 Bygge et solid og helhetlig lederskap fra «nederst til øverst» i hele Frøya kommune   
 Gi en bedre forståelse for lederrollen og øke kompetansen i daglig ledelse som fører til en 

positiv utvikling av organisasjonen.  
 Alle med lederroller i kommunen deltar i dette sammen, felles forståelse for ståsted og 

retning  
 Bygge nettverk med ledere fra samme nivå i Hitra kommune, også dette i tråd med 

satsingen på flere interkommunale samarbeidsformer.  

Vann, avløp og renovasjon  
 
Ferdig  
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Næring 
 
Mulighetsstudie næringsarealer er gjennomarbeidet og ligger pt på høring sammen med 
planprogram 

Kompetanse 
 
HR har startet jobben med kompetanseplan, noe forsinket pga covidhåndtering 

Interkontroll og personvern (GDPR) 
 
Det arbeides kontinuerlig med internkontroll og GDPR (personvern). Det er vurdert om ansvarlig for 
internkontroll skal inn i arbeidsgruppa miljørettet helsevern.  

Nye interkommunale samarbeid 
 
Prosess på brannsamarbeid, landes i løpet av 2021 
Prosess på samarbeid innen regnskap og lønn er oppstartet, kommer politiske saker ila 2022 
Uformelle administrative samarbeid med Hitra er igangsatt. 

Miljø og klima 
 
Klima og energiplan ble meldt startet i K-sak 29/21 25.02.21 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Fellestjenester 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud. 
endr. 

100-Rådmann 14 378 17 367 -2 988 23 617 23 617 3 473 
110-Servicesenteret 8 735 9 939 -1 204 13 481 13 481 1 000 
120-Stab 3 353 2 867 486 5 256 5 256 0 
Sum 26 466 30 172 -3 706 42 354 42 354 4 473 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Servicesenteret 

Totalt pr august 2021 har virksomheten Servicesenteret en totalt merforbruk på 1.203.784,- 
Dette innbefatter da ansvarsområdene 1101 - økonomiavd, 1102 – ikt-avd, 1103 - servicekontoret 
og 1105 kommunale utleieboliger. 
I det total merforbruket ligger det kr 524.412,- som er direkte knyttet til koronautbruddet og som vil 
kompenseres med midler tilført kommunen ifm dette. 
Kr 774.160 er direkte knyttet til Rabbenprosjektet og utgifter ifm at kommunen leier boliger for 
bosetting av klienter og bruk av bygget på Siholmen som oppfølgingstjenesten i Hitra kommune 
disponerer. 
Merforbruket er på ansvarsområdene 1102 og 1105. Merforbruket på 1102 skyldes flere innkjøp av 
nye systemer/moduler, flere lisenser da flere har fått hjemmekontor samt utgifter knyttet til 
koronautbruddet. 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Oppvekst 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene: 
Dyrøy oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO - 36 elever, 14 i SFO 
 Barnehage med 1 avdeling. - 14 barn 

Frøya kulturskole 
Frøya ungdomsskole 

 Ungdomsskole med 8. - 10. trinn - 152 elever 
Mausund oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 10. trinn og SFO - 10 elever, 3 i SFO 
 Barnehage med 1 avdeling - 6 barn 

Nabeita oppvekstsenter 
 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO - 124 elever, 55 i SFO 
 Barnehage med 4 avdelinger - 48 barn 

Nesset barnehage 
 4 avdelinger med 45 barnehagebarn 

Nordskag oppvekstsenter 
 Grunnskole 1. - 7. trinn og SFO - 26 elever, 8 i SFO 
 Barnehage med 4 avdelinger - 29 barn 

Sistranda barneskole 
 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO - 214 elever, 64 i SFO 

Sørburøy skole   
 Grunnskole med 1. - 10. trinn - 4 elever 

  
 
Rammeområdet samarbeider i tillegg med: 
PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune. 
Rabben barnehage, privat med 4-avdelinger - 44 barn. 
Sistranda Kystbarnehage, privat med 4-avdelinger - 63 barn.  

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

200-Kommunalsjef oppvekst 16 422 16 946 -524 24 691 24 761 228 
202-Voksenopplæringen -20 235 -255 0 0 0 
203-Tverrfaglig 194 349 -155 291 291 0 
210-Dyrøy Oppvekstsenter 4 212 4 432 -220 6 611 6 611 0 
220-Mausund Oppvekstsenter 2 775 2 735 41 4 382 4 382 0 
230-Nabeita Oppvekstsenter 10 763 10 882 -119 17 071 17 071 0 
240-Nordskag Oppvekstsenter 6 641 6 676 -35 10 495 10 425 0 
250-Sistranda barneskole 13 018 13 224 -205 20 595 20 595 0 
252-Frøya ungdomsskole 11 412 11 008 404 17 821 17 821 0 
260-Sørburøy skole 1 007 1 159 -152 1 581 1 581 0 
280-Nesset barnehage 4 083 3 644 439 6 473 6 473 0 
290-Frøya Musikk og kulturskole 2 307 2 427 -120 3 643 3 643 0 
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Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

Sum 72 815 73 716 -901 113 654 113 654 228 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Kommunalsjef oppvekst 

- Refusjon for PPT vil ikke bli betalt til Hitra før i 3. tertial, mens det er periodisert gjennom hele 
året. Dette fører til et avvik på ca. kr. 1.600.000,- pr. 2. tertial.  
- kr. 2.600.000,- av nedtrekket innen oppvekst i 2020 ligger på kommunalsjefens ansvarsnummer. 
Dette ser ut til å bli svært utfordrende å håndtere i 3. tertial. 
 

Dyrøy Oppvekstsenter 

Avvik på lønn  
- skyldes høyt fravær første to tertial; sykefravær og annet fravær i tillegg (livsfasetiltak, overført 
ferie fra fjoråret, diverse velferdspermisjoner, koronarelatert fravær m.m.) 
- det har vært stor mangel på vikarer, i hele oppvekstsektoren, så de man har vært så heldige å få 
tak i, har blitt brukt noe mer enn en gradert sykemelding f.eks., dette for å beholde dem. Dette har 
vært ufaglærte/uerfarne, og én person har ikke alltid kunne erstatte en annen. Mange forskjellige 
vikarer inn.  
- spesielle situasjoner har krevd styrket bemanning i tidsrom/perioder, og man har økt opp for å 
håndtere situasjonen  
 
 
Avvik på inntekter - skyldes større barnegrupper både i barnehage og SFO, og dermed økte 
foreldrebetalinger 
Lønn: 
-Grunnbemanningen vil fra august være bedret, og man er ikke like sårbar som første halvdel av 
året. Vikarbehovet antas derfor å være mindre  
-En ansatt settes ned fra 100 til 80% i årets siste fire måneder for å hente inn noe 
-Kun én ansatt som ped. leder siste fem måneder  
-Trenger dialog med oppvekstsjef for å se på løsninger, samt se at nye stillinger blir tilført budsjettet 
økonomisk, og ellers sikre at alt er som det skal. 
Inntekter:  
-Inntektene forventes å gå mye ned i årets fem siste måneder, da antall barn i barnehagen 
reduseres fra 16 til 9 medio august. Foreldrebetaling SFO forventes å ligge på tilnærmet likt nivå 
hele året.  
 

Mausund Oppvekstsenter 

Økonomistatus er grei. Det har i løpet av 2. tertial blitt gjort relativt store endringer i bemanninga 
ved oppvekstsenteret, som vil påvirke lønnsutgiftene. I barnehagen er det ingen endring. På skolen 
har man gått fra 4,5 ÅV til 3,6 ÅV fra skolestart. Ledelsesressursen ved oppvekstsenteret er i 
budsjettet 1 ÅV til mens man gjennom hele året har gått med en lavere ressurs, fra skolestart 0,6 
ÅV. Totalt var det fra starten av året budsjettert med  7,1 ÅV, mens man fra høsten 2021 har 5,8 ÅV. 
Lønnspådraget vil derfor gå ned for resten av året.  
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Nabeita Oppvekstsenter 

Nabeita oppvekstsenter ligger med et overforbruk på 119000 pr dags dato (16/9). Det er beregnet 
inntekter som ikke er kommet inn i regnskapet . Dette handler i hovedsak  om refusjoner fra annen 
kommune. Om vi legger disse inntektene til grunn vil budsjettet gå i balanse ved årets slutt. 

Nordskag Oppvekstsenter 

Virksomhetens økonomiske status etter andre tertial er i grei rute sett mot med gjeldende budsjett 
 

Sistranda barneskole 

Regnskapet viser et overforbruk på 205.449,-. Dette er først og fremst på lønnskostnader. Her der 
det et etterslep på refusjoner. 
I forhold til driftskostnader ligger virksomheten ca på budsjett på totalen, men det er fortsatt behov 
for justeringer av driftsbudsjettet etter deling mellom barneskole og ungdomsskole.  
Inntekter: 
Brukerbetalinger kantine er budsjettert for høyt ift reelle tall, noe som fører til mindreinntekt i 
regnskap. 
 

Frøya ungdomsskole 

Virksomheten har høyere lønnskostnader knyttet til barne med særskilte behov enn man får dekt 
gjennom fondsmidlene knyttet til dette. Blir derfor svært utfordrende å holde lønnsbudsjettet 
gjennom året. De øvrige budsjettpostene er fortsatt noe skeivfordelt etter at barne og 
ungdomsskolen ble skilt, men den totale økonomiske situasjonen sett mot bunnlinja er grei i 
henhold til gjeldende budsjett. 
 

Sørburøy skole 

Merforbruket på Sørburøy skole for andre tertial skyldes disse forholdene 
 Budsjetterte inntekter ligger for høyt. Dette skyldes at den bakenforliggende årsaken til at 

det er budsjettert kr. 118.000 i refusjoner fra andre kommuner har falt bort. 
 fra 1. august -21 har skolen hatt kun faglærte lærere. Vi har hatt en lektor ansatt i ei 

delstilling som tidligere har vært besatt av ufaglært lærer, noe som fører til en stor 
differanse i lønnsnivå i perioden. 

 

Nesset barnehage 

Virksomhetsleder ved Nesset barnehage er ute i permisjon i 2021. Det er satt inn vikar for 
virksomheten i 40 %, samt at det er lagt et funksjonstillegg på kr. 30.000 for en pedagogisk leder 
som har fått utvidet ansvar for daglig drift i barnehagen. Samlet vil dette utgjøre at det vil bli et 
mindreforbruk av lønn for virksomhetsleder. Nesset har samtidig et høyt forbruk av vikarer, og det 
er gjort noen tilrettelegginger for fast ansatt som har vært sykemeldt over en lengre periode for å få 
disse tilbake. 
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Frøya Musikk og kulturskole 

Angående salg til kommunale virksomheter, er dette budsjettert urealistisk høyt i år, ettersom det 
nå kun er 1 kommunal virksomhet som kjøper tjenester fra kulturskolen.   
Kulturskolen har tatt inn ytterligere 14 nye elever siden skolestart, og starter med 2 kurs for voksne 
etter høstferien, så den ligger greit an med tanke på å holde budsjettet. 
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 58 851 66 466 -7 615 98 031 95 277 92 700 
Refusjon lønn 0 -4 903 4 903 -8 679 0 0 
Sum Lønn 58 851 61 563 -2 712 89 352 95 277 92 700 
Drift 7 604 8 178 -574 12 285 10 834 11 411 
Kjøp av produksjon 16 097 13 840 2 257 23 975 24 455 24 155 
Overføringer 380 1 473 -1 093 2 002 572 570 
Finansutgifter 0 2 -2 230 0 0 
Sum Utgifter 24 081 23 492 589 38 492 35 861 36 136 
Brukerbetaling -5 940 -5 395 -545 -7 325 -7 834 -8 914 
Refusjoner -4 112 -3 252 -861 -8 970 -9 419 -6 171 
Overføringer -32 -273 241 -188 -47 -47 
Finansinntekter -33 -2 419 2 386 -145 -50 -50 
Sum Inntekter -10 118 -11 339 1 222 -16 628 -17 351 -15 182 
Netto resultat 72 815 73 716 -901 111 216 113 787 113 654 
 
Detaljvisning drift (graf) 
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Helse og mestring 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

300-Familie og helse 18 782 23 901 -5 120 29 563 29 563 0 
310-Admin helse -200 -2 574 2 374 -301 -301 9 192 
330-NAV - sosialtjenesten 4 507 4 256 250 6 943 6 943 0 
340-Pleie og omsorg 45 064 51 471 -6 407 71 127 77 127 0 
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 23 420 26 509 -3 090 36 841 36 841 0 
Sum 91 571 103 563 -11 992 144 174 150 174 9 192 
 
Kommentar til status økonomi 
 
  
Helse og mestring 

 Legekontor har merforbruk på lønn i forbindelse med korona kr 1,6 mill. I tillegg også ekstra 
utgifter på forbruksmateriell, telefontjenester som indirekte relateres til korona. Bruk av 
vikarbyrå, innleie av vikarleger fra juni måned. Vanskelig å skaffe vikarlege.  

 Barnevernstjenesten har et merforbruk. Dette skyldes i hovedsak vikarbyrå/ 
konsulenttjenester i 1. tertial for å dekke behov for saksbehandlere og barnevernsleder.  

 NAV har et merforbruk knyttet til utbetaling av sosial stønad. Dette skyldes utsatte 
brukergrupper som ikke klarer de økonomiske forpliktelsene i hverdagen. Utviklingen viser 
at det kommer stadig flere unge og minstepensjonister som søker sosial stønad/ 
supplerende stønad.   

 Et høyt merforbruk på flere avdelinger innenfor PLO og BAM. Brukt overtid for å kunne gi 
forsvarlige tjenester da begge disse virksomhetene har hatt høyt sykefravær i 2. tertial, 
samt at det har vært ferieavvikling. Det er et merforbruk på sommertillegg som var et tiltak 
for å få faste ansatte til å jobbe ekstra helg og natt i ferieavviklingen. I tillegg er det 
lønnsutgifter knyttet til overtid, forskjøvet arbeidstid og regulativ bestemte tillegg. 

 Utfordring rundt utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Dette tilsvarer ca. 310.000,- pr. 2. 
tertial. I forhold til betaling for utskrivningsklare er det vanskelig å estimere hva kostnaden 
blir i 2021. Kapasitet og behov endrer seg fort.  

 Betaling for hjemmetjenester og sykehjemsplasser har en mindre inntekt på ca. 400.000,-. 
Trolig vil dette følge gjennom året, men det avhenger av hvor mange som er på 
langtidsplass og korttidsplass på sykehjemmet til enhver tid, og hvor mange brukere som får 
hjemmebasert tjenester som er betalingstjenester. (eks. praktisk bistand). I tillegg ligger det 
en forventet inntekt på husleieinntekter for 2021 på 1 mill. Dette tilsvarer 666.000,- pr. 2. 
tertial, og er ikke en inntekt som vil komme inn.  

 Stort merforbruk på vikartjenester:    
o PLO har brukt 6,3 mill pr. 2. tertial, hvorav 2,8 mill gjelder BPA- tjenesten og 2. mill 

somatiske avdelinger/natt.  
o BAM har brukt 1,7 mill pr. 2 tertial, hvorav 1,1 mill gjelder Moa,  264 073,- ved 

Øvergården og BPA kr 316 428,-.   
 Ekstra bemanning på ca 1 mill. I forbindelse med den alvorlige hendelsen. Virksomheten har 

leid ut sine faste ansatte til sykehus. Dette gir en refusjon på lønnsutgiftene  som pr august 
er på kr 338 722,-. Venter ytterligere refusjon utbetalt i september. 

 Omsorgslønn innehar i perioden et merforbruk på kr 317 836 ,-. Forventer et avvik også ved 
årets slutt. Årsaken er økende pågang av søknader (spesielt innenfor omsorgen for eldre 
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hjemmeboende), samt at omsorgstyngden er av en omfattende karakter. Den private 
omsorgen med omsorgsstønad bidrar til at eldre har muligheten til å bo så lenge som mulig 
i eget hjem.  

Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 92 695 102 868 -10 172 152 027 148 279 145 858 
Refusjon lønn 0 -6 315 6 315 -12 165 0 0 
Sum Lønn 92 695 96 553 -3 858 139 862 148 279 145 858 
Drift 16 508 25 252 -8 744 35 510 25 595 24 773 
Kjøp av produksjon 4 105 10 696 -6 591 12 813 6 560 6 160 
Overføringer 4 130 9 919 -5 789 11 056 6 196 6 198 
Finansutgifter 251 294 -42 441 377 377 
Sum Utgifter 24 995 46 161 -21 167 59 820 38 728 37 507 
Brukerbetaling -11 233 -9 798 -1 435 -14 862 -17 037 -16 857 
Refusjoner -12 435 -21 518 9 083 -20 334 -22 252 -18 658 
Overføringer -1 999 -4 784 2 786 -4 477 -2 999 -2 999 
Finansinntekter -451 -3 050 2 599 -2 087 -677 -677 
Sum Inntekter -26 119 -39 151 13 033 -41 760 -42 966 -39 192 
Netto resultat 91 571 103 563 -11 992 157 923 144 041 144 174 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Kultur og idrett 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

Sum 4 931 4 283 647 7 539 7 539 38 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Det har vært lite arrangement i 2.tertial, og dette medfører svikt i billettinntekter. Dette gjør seg 
gjeldende for idrettshall, kino og kulturhus. Det blir mange arrangementer utover høsten som vil 
gjøre tallene bedre, men året sett under ett gir ikke et realistisk bilde og er langt unna et normalår. 
Frøya kulturhus har drevet Turistinformasjonen, og vil få 140.000.- overført fra Frøya næringsfond. 
Utgiftene har vært lavere enn budsjettert, dette gjelder både artistutgifter og kinoleie. 
 
Frivilligsentralen har hatt få aktiviteter så langt i 2.tertial, men har mange planer framover, og vil 
dermed bruke av de avsatte midlene. Noe vil også overføres til driftsfond for kommende år, og 
dermed tas ut av regnskapet. Det som ser ut til å være overtid, er misvisende. Det skrives timer på 
badevakter, kinovakter og lørdagsåpent bibliotek. Virksomheten har veldig lavt sykefravær, og har 
også hatt høy bevissthet ang. bruk av overtid for fast ansatte. Forutsigbare lønnsutgifter på vakter i 
svømmehall og kino, samt midler til lørdagsåpent bibliotek er meldt inn som ønskede tiltak til neste 
års budsjett- 
   

Oppsummering tiltak 
 
Det er fokus på størst mulig grad av inntjening i siste tertial, og vi har også fokus på å utnytte 
ressursene best mulig på tvers av avdelingene. Bruk av overtid er minimalisert. 
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 3 560 4 085 -525 7 027 5 885 5 581 
Refusjon lønn 0 -2 2 -14 0 0 
Sum Lønn 3 560 4 084 -524 7 013 5 885 5 581 
Drift 1 988 1 106 882 2 074 2 983 2 983 
Kjøp av produksjon 217 267 -50 264 325 325 
Overføringer 1 225 650 575 1 643 1 740 1 740 
Finansutgifter 0 2 -2 47 0 0 
Sum Utgifter 3 429 2 025 1 405 4 028 5 048 5 048 
Brukerbetaling -1 832 -396 -1 436 -1 328 -2 749 -2 749 
Refusjoner -227 -1 338 1 111 -982 -341 -341 
Overføringer 0 0 0 -41 0 0 
Finansinntekter 0 -91 91 -43 0 0 
Sum Inntekter -2 059 -1 825 -234 -2 393 -3 089 -3 089 
Netto resultat 4 931 4 283 647 8 648 7 843 7 539 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Teknisk 
 
Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

512-Drift og kommunalteknikk 7 201 11 249 -4 048 12 097 12 097 1 864 
513-Forvaltning 4 454 5 817 -1 363 6 254 6 254 0 
Sum 11 656 17 066 -5 411 18 351 18 351 1 864 
 
Kommentar til status økonomi 
 
Drift og kommunalteknikk 

  
Avvik på lønn skyldes merforbruk på ekstra renhold grunnet Covid-situasjonen. 
Etterslep på refusjon sykepenger.Utfordring med at periodiseringen i Framsikt er annerledes enn i 
Visma, som gjør at virksomheten har avvik som rettes opp i forbindelse med årsavslutningen.  
 
  
Forvaltning 

Lønn 
Merforbruket på kr 294 100 (basert på flat periodisering) skyldes i hovedsak: 

 Overlappinger av stillinger ved oppsigelse 
 Lønn trainéen finansieres av Havbruksfondet 

Regnskap korrigert for prosjekt med annen finansiering viser et reelt overforbruk på kr 40 000. 
  
Utgifter 
Merforbruket på kr 5 957 100 (basert på flat periodisering) skyldes i hovedsak utgifter som skal 
finansieres av ulike prosjektmidler: 

 Forprosjekt Sitka (kr 3 340 900 eks mva) 
 Rekruttering (kr 25 400 eks mva) 
 Strategisk næringsplan (kr 992 200 eks mva) 
 Øyrekka folkehøyskole (kr 132 300 eks mva) 
 eByggesak (kr 350 000 eks mva) 
 Veterinærtjenesten (kr 334 700 eks mva). Bevilget kr 1 617 605 til ordningen. 
 Korona (kr 23 800 eks mva) 
 Fjerning av Sitka Nordskag (kr 128 700) 
 Hurtigladestasjon (kr 19 500 eks mva) 
 Mva prosjekter (kr 1 270 100) 

Regnskap korrigert for prosjekt (inkl veterinærordningen) med annen finansiering viser et reelt 
mindreforbruk på kr 745 500. 
  
Inntekter 
Merinntekt på kr 4 888 100 (basert på flat periodisering) skyldes i hovedsak: 

 Mindre inntekt fra brukerbetaling/gebyrer (kr 140 000). 
 Tilskudd til ordningen om veterinærtjenester (kr 837 600) er ført som inntekt og ikke blitt 

periodisert. Utgjør kr 279 200 i merinntekt innenfor rapporteringsperioden 
 Mva tilknyttet prosjekter (kr – 1 270 100) 
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 Tilskudd fra Tensio (kr -100 000) skal inngå som prosjektinntekt. 
 Bruk av ulike fond kr 2 764 700 

o kr 286 500 ifm rekrutteringsprosjektet, mens totale utgifter (eks mva) er på kr 
223 800 

o kr 2 423 200 er ført mot sitkaprosjektet, mens totale utgifter (eks mva) er på kr 
3 340 900 

o kr 128 700 er ført mot sitkaprosjektet på Nordskaget, noe som samsvarer med 
bruken. 

Regnskap korrigert for prosjekt (inkl veterinærordningen) viser en reell mindreinntekt på kr 607 
600  
  
Netto resultat 
Regnskap korrigert for prosjekter (inkl veterinærordningen) med annen finansiering  viser et positivt 
driftsresultat på kr 97 900 for denne perioden. 
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Økonomistatus per konto 
 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 23 601 26 013 -2 412 36 600 37 053 37 053 
Refusjon lønn -87 -434 348 -991 -130 -130 
Sum Lønn 23 514 25 579 -2 065 35 609 36 923 36 923 
Drift 15 449 22 167 -6 718 26 249 23 266 23 266 
Kjøp av produksjon 2 289 2 223 66 3 238 3 435 3 435 
Overføringer 3 405 6 093 -2 687 6 914 5 110 5 110 
Finansutgifter 649 1 648 2 013 973 973 
Sum Utgifter 21 792 30 484 -8 692 38 414 32 784 32 784 
Brukerbetaling -26 246 -28 060 1 814 -37 793 -40 245 -40 245 
Refusjoner -6 102 -7 202 1 100 -12 341 -9 156 -9 156 
Overføringer -760 0 -760 -586 -1 140 -1 140 
Finansinntekter -543 -3 734 3 191 -3 417 -814 -814 
Sum Inntekter -33 650 -38 996 5 346 -54 137 -51 356 -51 356 
Netto resultat 11 656 17 066 -5 411 19 886 18 351 18 351 
 
Detaljvisning drift (graf) 
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Forslag budsjettjusteringer 
(Fremmes som egen politisk sak) 
 
Beløp i 1000 
     
  Prognose 

avvik 
Forslag til 
justering 

Avvik 
etter 

justering 

Avvik 
etter 
tiltak 

Sum generelle driftsinntekter 0 -15 795 -15 795 0 
Netto finansutgifter 0 0 0 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 
Tjenesteområdene -6 000 15 795 9 795 -6 000 
Totalt -6 000 0 -6 000 -6 000 
 

 
  
  
Nærmere beskrivelse av de foreslåtte budsjettjusteringer: 

1. Koronapandemien–  bevilgninger gjennom inntektssystemet knyttet til 
tjenesteproduksjonen er for Frøya kommune i 2021 på 7 432 mill kr. Per august då. har 
rammeområdene brukt 6 437 mill kr og som ligger til grunn for denne budsjettjusteringen 
ifb med korona. Resterende beløp på 1 mill kr budsjettjusteres i desember då. 

2. Leie av lokaler, Siholmen. Avviket skyldes manglende inntekter ifb med utleie av leiligheter 
knyttet til personer med rusutfordringer. I avtalen ifb med flytting av disse fra Rabben til 
Siholmen skulle de få videreført samme husleie kostnad. Dette er årsaken til merforbruket. 

3. Lønnsoppgjøret 2021.  Årets oppgjør er et mellomoppgjør – dvs justeringer og 
korrigeringer. I Frøya kommunes budsjett for 2021 ble det etter anbefaling fra KS avsatt 3,0 
mill kr til lønnsoppgjøret dvs et oppgjør i størrelsesorden ca 2,0 % (iht KS).  Etter det sentralt 
tariffoppgjør i frontfagene ble oppgjøret på 2,82 %. for kapitlet 4 som består av sykepleiere, 
lærere, fagarbeider, kontoransatte, renholdere – dvs om lag 89 % av våre ansatte. I tillegg 
ble det gitt 1 % til lokalt oppgjør. 1 % utgjør for Frøya kommune omlag 1,9 mill kr (beregnet 
av KS). Som følge av ovennevnte vil ansatte i Kapitel 4 ligge på mellom 2,82 + 0,0 – 1,2 % = 
totalt mellom 2,82 og 4,02 %. Frøya kommune har per 1. august 449,51 ÅV fordelt på 557 
hoder. Foruten gruppen i kapitel 4 har vi kapitel 3 som består av ledere (32 ansatte) og 
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kapitel 5 som består av jurister, arkitekter, ingeniører, leger, jordmødre m. fl. (19 ansatte). 
Prinsipp er at alle skal ha en lønnsvekst som er iht til KPI – dvs minst 2,6 %. Konsekvenser 
for Frøya kommune er at vi mangler 2,36 mill kr – dvs at årets lønnsoppgjør vil totalt ligge 
på 5,36 mill kr. 

4. Vikartjenester ved Helse & Mestring. Som følge av fagpersonell og med det utfordringer 
med å opprettholde en forsvarlig tjeneste, har bruk av innleid vikarbyrå været eneste 
mulighet. Merkostnaden for per august er om lag på 6 mill kr. Tjenesten er i prosess med å 
utred en høyere grunnbemanning slik at sårbarheten ved sykefravær blir mindre og med 
det mindre behov for innleie fra vikarbyrå. 

5. Finansiering av ovennevnte forslag til budsjettjustering er det foreslått å bruke 
merinntekter knyttet til inntekts- og formueskatt. Per august er sentrale inntekter 35, 3 mill 
kr høyere enn budsjettert. 

 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 21/2170    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
BUDSJETTJUSTERING 1-2021  
 
Forslag til vedtak: 
I forbindelse med 2. tertial 2021, vedtas en budsjettjustering på 15.795 millioner kr med 
følgende fordeling: 

 Koronamidler:    6.437 mill kr 
 Leie av lokaler, Siholmen   1.000 mill kr 
 Lønnsoppgjøret, 2021   2,358 mill kr  
 Helse & Mestring (vikartjenester) 6,000 mill kr 

 
Ovennevnte budsjettjustering finansieres ved bruk av merinntekter knyttet til inntekts- og 
formueskatt som vist i tabell i saken. 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Budsjettjustering – ifb med 2. tertial 2021 

Følgende budsjettjusteringer foreslås: 



Rammeområde Ansvar Tema Foreslått 
budsjettjustering

Totalt for 
rammeområdet

Kommentar

Korona 1 115 Kompensert via rammetilskuddet
(1105) Leie av lokaler (Siholmen) 1 000 Underbudsjettert for 2021
Lønnsoppgjøret 2021 2 358 Merkostanden med lønnsoppgjøret
Totalt - Felles 4 473 

Korona 228 Kompensert via rammetilskuddet
Totalt Oppvekst 228 

Helse & Mestring 3000 Korona 3 192 Kompensert via rammetilskuddet
Vikartjenester 6 000 Merkostandene ifb med innleie av vikarer

Totalt Helse & Mestring 9 192 

Kultur & Idrett 4100 Korona 38 Kompensert via rammetilskuddet
Totalt Kultur & Idrett 38 

Teknisk 5110/5600 Korona 1 864 Kompensert via rammetilskuddet
Totalt Teknisk 1 864 

8000 -15 795 
Budjettjusteres mot forventede 
merinntekter på skatt og formue

0 

Felles 1100

Oppvekst 2000

Skatt på inntekt og formue

 

 

Nærmere beskrivelse av de foreslåtte budsjettjusteringer: 

 

1. Koronapandemien –  bevilgninger gjennom inntektssystemet knyttet til 
tjenesteproduksjonen er for Frøya kommune i 2021 på 7 432 mill kr. Per august då. har 
rammeområdene brukt 6 437 mill kr og som ligger til grunn for denne budsjettjusteringen 
ifb med korona. Resterende beløp på 1 mill kr budsjettjusteres i desember då.   

2. Leie av lokaler, Siholmen. Avviket skyldes manglende inntekter ifb med utleie av leiligheter 
knyttet til personer med rusutfordringer. I avtalen ifb med flytting av disse fra Rabben til 
Siholmen skulle de få videreført samme husleie kostand. Dette er årsaken til merforbruket.  

3. Lønnsoppgjøret 2021.  Årets oppgjør er et mellomoppgjør – dvs justeringer og 
korrigeringer. I Frøya kommunes budsjett for 2021 ble det etter anbefaling fra KS avsatt 3,0 
mill kr til lønnsoppgjøret dvs et oppgjør i størrelsesorden ca 2,0 % (iht KS).  Etter det 
sentralt tariffoppgjør i frontfagene ble oppgjøret på 2,82 %. for kapitlet 4 som består av 
sykepleiere, lærere, fagarbeider, kontoransatte, renholdere – dvs om lag 89 % av våre 
ansatte. I tillegg ble det gitt 1 % til lokalt oppgjør. 1 % utgjør for Frøya kommune omlag 1,9 
mill kr (beregnet av KS)  
Som følge av ovennevnte vil ansatte i Kapitel 4 ligge på mellom 2,82 + 0,0 – 1,2 % = totalt 
mellom 2,82 og 4,02 %.  

Frøya kommune har per 1. august 449,51 ÅV fordelt på 557 hoder. Foruten gruppen i 
kapitel 4 har vi kapitel 3 som består av ledere (32 ansatte) og kapitel 5 som består av 
jurister, arkitekter, ingeniører, leger, jordmødre m. fl. (19 ansatte). 



Prinsipp er at alle skal ha en lønnsvekst som er iht til KPI – dvs minst 2,6 %. 

Konsekvenser for Frøya kommune er at vi mangler 2,36 mill kr – dvs at årets lønnsoppgjør 
vil totalt ligge på 5,36 mill kr.   

4. Vikartjenester ved Helse & Mestring. Som følge av fagpersonell og med det utfordringer 
med å opprettholde en forsvarlig tjeneste, har bruk av innleid vikarbyrå været eneste 
mulighet. Merkostnaden for per august er om lag på 6 mill kr. Tjenesten er i prosess med å 
utred en høyere grunnbemanning slik at sårbarheten ved sykefravær blir mindre og med 
det mindre behov for innleie fra vikarbyrå.    

5. Finansiering av ovennevnte forslag til budsjettjustering er det foreslått å bruke 
merinntekter knyttet til inntekts- og formueskatt. Per august er sentrale inntekter 35, 3 mill 
kr høyere enn budsjettert.   

 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: G10  
Arkivsaksnr.: 21/1896    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 
LOKALISERING AV HELDØGNS HELSE- OG OMSORGTJENESTER FRØYA 
KOMMUNE  
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

 Omsorgsboliger (nivå 5 i omsorgstrappen) med heldøgns omsorg, som tildeles enten 
på grunn av funksjonshemming eller andre store omsorgsbehov ytes og tildeles enten 
ved Frøya helse og omsorgssenter, eller i eksisterende bofelleskap innenfor bo, 
aktivitet og miljøtjenesten (BAM). 

 
 Det utarbeides en helhetlig plan for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Frøya 

kommune, for å tilrettelegge for at den enkelte kan ivareta egen omsorg på best mulig 
måte ved hjelp av tilbudene i omsorgstrappen.  

 
 
 
Vedlegg: 
 
Beskrivelse av omsorgstrapp:  
 
https://www.froya.kommune.no/tjenester/helse-og-mestring/prosjekt-morgendagens-
omsorg/beskrivelse-av-omsorgstrappen/  
 
Saksopplysninger:   
 
Helse og omsorgstjenesten har over flere år med bakgrunn i prosjektet morgendagens omsorg 
stått overfor både strukturelle og faglige endringer der mål er at alle innbyggere skal ha et 
godt sted å bo, og kunne bo i egent hjem så lenge som mulig. Gjennom prosjektet 
morgendagens omsorg er det gitt retning for strategiske valg innen omfang og kvalitet for 
heldøgnstilbud og alternative boformer.  
 
Kommunestyret vedtok (sak 195/16) å bygge et Helsehus med 28 plasser og 48 
omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester.  
Nå Frøya helse og omsorgssenter (FHO). Dagens sykehjemstilbud skal inngå i nytt FHO. For 
å forsvare økonomisk investering, blir det viktig å finne fram til en måte og drifte og 



organisere helse og omsorgstjenestene på, som sikrer faglig og økonomisk bærekraft på kort 
og lengre sikt. 
 
Hvordan helse og omsorgstjenestene på Frøya er organisert, graden av samhandling mellom 
de ulike tjenesteområdene vil ha stor betydning for måloppnåelse. Det de interne 
prioriteringene som gjøres i helse- og omsorgstjenestene som i stor grad avgjør om tjenestene 
framstår som ressurseffektive eller ikke. Dette beskrives i omsorgstrappen (vedlegg), ut fra at 
tjenestemottakere (brukere og pasienter) som helst skal få sine tjenester på rett nivå i 
kommunens samlede tjenestetilbud. Jo høyere i trappa tilbudet er, jo mer ressurser krever det. 
Det betyr at dersom noen tjenestemottakere får et tilbud som ligger over det reelle behovet, 
vil kommunen bruke sine samlede ressurser på en måte som gjør at noen får et tilbud som 
ikke er godt nok fordi andre får "for mye".  
 
Skal målsetningen være oppnåelig er det noen forutsetninger som bør være tilstede. De mest 
sentrale her er at kommunen benytter seg av de mulighetene som ligger i velferdsteknologi.  
Videre må det arbeides forbyggende der en vektlegger den enkeltes mestring i hverdagen 
uavhengig av funksjonsnivå (hverdagsrehabilitering). Det er i tillegg viktig at alle innbyggere 
med behov for tjenester skal få hjelp til å mestre boforholdet.  
 
Frøya kommune har i dag Beinskardet omsorgsboliger som ligger på Sistranda midtre, i 
gangavstand til sentrum. Komplekset er døgnbemannet og består av totalt 12 leiligheter 
(bygg B og C) og 6 boenheter (bygg A). Tjenester i bygg B og C gis i dag av 
hjemmetjenesten. I begge bygg finner man også fellesareal for beboere, samt base for 
personell i bygg A. Personell tilknyttet Beinskaret bygg A vil inngå i bemanningsplanene i 
FHO. Dette betyr at omsorgsboligene ved Beinskaret A ikke vil få fast bemanning, men 
tjenesten som ytes her vil også utføres av hjemmetjenesten. 
 
I forbindelse med morgendagens omsorg, delprosjekt ny organisering av rus og psykisk 
helse, var opprinnelig strategi at bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM), herunder avdeling 
oppfølgingstjenesten for rus/psykisk helse, skulle ha sin egen personell base med 
ambulerende team i Beinskaret A bygg når det nye helsehuset sto ferdig. Og at 
omsorgsboligene her skulle være forbeholdt eldre mennesker med langvarig rus og psykiske 
lidelser. I tillegg skulle da «Frøyablå» etableres. «Frøyablå» skal være et tilbud hvor et 
tidsbegrenset/kortvarig behovet for blant annet somatisk oppfølging, stort omsorgsbehov 
med bistand, trygghet og tilsyn, behov for observasjon eller hvor skjerming er tilstede hos 
bruker. Dette tilbudet er ment som et lavterskeltilbud, med rask tildeling mellom ansatte i 
tverrfaglig team og legen. 
 
Med inngåelse av vertskommuneavtale om samarbeid innenfor området med Hitra kommune 
i 2020, og etablering av interkommunal oppfølgingstjenesten - rus og psykisk helse, ble 
Frøya kommunes egen kommunale oppfølgingstjenesten i BAM avviklet, og ressurser som 
ikke var knyttet til enkeltvedtak som fremdeles ivaretas kommunalt ble overført til 
interkommunal oppfølgingstjeneste. Dette medfører at vi må tenke nytt rundt boliger til 
brukergruppen som Hitra kommune ivaretar i vertskommunesamarbeidet. I dag har tjenesten 
boliger ved Siholmen med personell base som en midlertidig ordning.  
Tilrådningen som ble lagt fram til politisk behandling i hovedutvalg for helse, omsorg, Nav, 
oppvekst og kultur (sak 5/19) for brukergruppen, var en spredning på disse boligene.  
Denne strategien har nå endret seg, og det jobbes nå med å se på samlokaliserte boliger med 
egen personellbase som vil bli lagt fram i egen politisk sak, og som også inkluderer tiltaket 



«Frøyablå».  Det vil bli vurdert om disse boligene kan bli organisert i nærhet eller i 
tilknytning til andre deler av helse- og omsorgstjenesten for å styrke samarbeid og 
kompetanseoverføring.  
 
For å kunne følge opp økonomiplanens forventning om å skape et handlingsrom allerede i 
2022 er det helt nødvendig å få avklart hvor Frøya kommune skal tilby heldøgns 
omsorgsplasser. Tiltaket vil kreve en omorganisering av dagens tjenestetilbudet og flytting av 
brukere og ansatte. Arbeidet må gjennomføres planmessig og i en god dialog med brukere, 
pårørende og ansatte. 
 
Vurdering: 
 
Det er kommunedirektøren sin vurdering at heldøgns omsorgsboliger, som betyr at en kan bli 
boende i sin egen bolig, selv om man trenger heldøgns omsorg som tildeles enten på grunn 
av funksjonshemming eller andre store omsorgsbehov (nivå 5 i omsorgstrappen) ytes og 
tildeles enten ved Frøya helse og omsorgssenter, eller i nåværende bofelleskap innenfor bo, 
aktivitet og miljøtjenesten (BAM). Unntak fra dette vurderes særskilt og individuelt, eks 
helse og omsorgstjenester i private boliger, for eksempel organisert som BPA.  
 
Det tilrådes også at det utarbeides en helhetlig plan for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester i Frøya kommune, for å tilrettelegge for at den enkelte kan ivareta egen 
omsorg på best mulig måte ved hjelp av tilbudene i omsorgstrappen. Omsorgstrappen skal 
bidra til å fordele ressursene på en rettferdig måte. Omsorgstrappen er bygd etter BEON 
prinsippet (Beste Effektive Omsorgs Nivå) og er forankret politisk.  
 
 
 
 
 



Postadresse: Besøksadresse: 
 Rådhusgata 25 Telefon:  
7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Frøya eldre- og brukerråd   
Møtedato: 18.10.2021 
Sak: 23/21  Arkivsak: 21/1897 
 
SAKSPROTOKOLL - LOKALISERING AV HELDØGNS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER 
FRØYA KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
Frøya eldre- og  brukerråd støtter følgende tilrådning:  
  

 Omsorgsboliger (nivå 5 i omsorgstrappen) med heldøgns omsorg, som tildeles enten 
på grunn av funksjonshemming eller andre store omsorgsbehov ytes og tildeles enten 
ved Frøya helse og omsorgssenter, eller i eksisterende bofelleskap innenfor bo, 
aktivitet og miljøtjenesten (BAM).  

 
 Det utarbeides en helhetlig plan for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Frøya 

kommune, for å tilrettelegge for at den enkelte kan ivareta egen omsorg på best mulig 
måte ved hjelp av tilbudene i omsorgstrappen.  

 
Enstemmig. 
 
 
Behandling: 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: GNR 8/167  
Arkivsaksnr.: 20/1994    
 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
TILLEGGSBEVILGNING GNR 8 BNR 167 HASA-BYGGET  
 
Forslag til vedtak: 
  

1. Kommunestyret vedtar en tilleggsfinansiering på kr. 11´600´000,- inkl. mva. for prosjekt 
551554 «bygningen til kommunens anleggsavdeling» og dette tas inn i budsjett- og 
økonomiplan for perioden 2022-2025.  

 
2. Tilleggsbevilgningen utgjør en totalkostnad på prosjektet til kr 31´695´049,- inkl. mva., 

for rehabilitering og tilbygg til eksisterende lokaler samt etablering av vaskehall, 
asfaltering uteområde og oppsett av gjerde på gnr. 8, bnr 167, benevnt HASA-bygget.  

 
3. Finansieringen blir som følger: 

 Tidligere bevilgede midler kr. 20 094 049 inkl mva 
 Tilleggsfinansiering 2022, kr. 11 600 000 inkl mva (herav kr 8 mill inkl mva 

fra selvkostområdet VA) 
Total finansiering, kr 31 695 049 inkl mva  

 
4. Kapitalkostnadene med tilleggsfinansieringen utgjør kr. 406 000 pr. år.  Beløpet tas 

inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 
 

5. Økte driftskostnader med kr. 86 500 for budsjettåret 2022 tas inn i budsjett 2022 og 
senere årskostnader tas inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 

 
 

 
Vedlegg: 
 

1. Tilstandsrapport fra PUMN av januar 2019 
2. Tegninger, snitt og fasader, områdeplan 

 
 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 



Bygningen for kommunens anleggsavdeling på Nabeita, kalt HASA-bygget på gnr 8, bnr 167 
er en bygning av eldre dato og har behov for en vesentlig oppgradering. 
 
For å få kartlagt tilstanden på bygningen ble konsulentfirmaet Prosjektutvikling Midt-Norge 
(heretter kalt PUMN) engasjert til å foreta en tilstandsvurdering, noe som ble utført i 
november 2018 og etter befaringen fremkom det behov for en utdypende tilstandsvurdering 
sett ut ifra et byggteknisk nivå. PUMN har levert tilstandsrapport i januar 2019 jfr vedlegg. 
 
I forbindelse med budsjettprosesser ble det i investeringsbudsjett for 2020 avsatt 
kr 6 095 049  for renovering av HASA-bygget. I tilstandsrapport fra PUMN av januar 2019 
er det beregnet en kostnad på 6.512.000 for ovennevnte tiltak.   
 
I tilknytning til denne saken ønsket Kommunedirektøren å se på organiseringen av 
driftspersonell ved virksomheten.  Under kartleggingen og drøftinger med ansatte framkom 
det ønske om samlokalisering på driftssiden.  Med bakgrunn i dette ble utvidelse av arealene 
sett på som en mulighet framfor renovering av eksisterende bygg. 
 
Kommunedirektøren engasjerte konsulentfirma til å prosjektere og kostnadsberegne 
utvidelse av HASA-bygget og med ønske om at framtidsrettede behov og tilpasninger for 
rasjonell drift og effektivisering ble vektlagt.  Ved utvidelse av arealer med tilbygg og 
oppgradering av uteområde inkl inngjerding av eiendommen ble det beregnet et kapitalbehov 
på 20 millioner.  Med bakgrunn i dette ble det i budsjettprosess for 2021 spilt inn behov for 
ytterligere 14 millioner, slik at total ramme på prosjektet nå er 20 millioner.  
 
 Bevilgning økonomiplan KST 2020   6 095 049    
 Tilleggsbevilgning 2021   14 000 000    
 Total bevilgning    20 095 049    

 
 

 Første byggetrinn ble utført for ca. 40 år siden og besto av driftshall med lager og 
kontorer samt wc/dusj. 

 Senere ble det oppført et tilbygg i 2008 med formål arbeidslokaler for 
funksjonshemmede som produserte ved for salg.   Denne ordningen opphørte etter 
noen år og denne hallen benyttes i dag som lagringsplass for div utstyr og maskiner.  

 I tillegg er det på eiendommen en garasje/snekkerverksted på ca. 180 m2 som 
benyttes av snekkerteam og som skal bestå som den er, og ikke vil omfattes av dette 
prosjektet. 

 Kommunens anleggsavdeling med 3 ansatte er stasjonert i denne bygningen. 
 

Tilstandsrapporter fra PUMN (Prosjektutvikling Midt-Norge) fra 2018 (befaring) og senere 
utvidet tilstandsrapport fra januar 2019 sier følgende om byggets tilstand: 

 
Bygg 

 Behov for betydelig oppgradering av takkonstruksjon og yttervegger.   
 Betydelig rustangrep på stålbjelker i takkonstruksjonen og yttervegger 
 Fuktskader over flere år som har medført korrosjon helt gjennom stålbjelker 
 Ombygging/renovering medfører at TEK 17 (byggteknisk forskrift) skal følges, dvs 

komplett utskifting av tak- og veggkonstruksjoner. 
 Stål med rustangrep må skiftes ut 

 



Luftbehandlingsanlegg 
 Teknisk levetid gått ut 
 Uøkonomisk i bruk og tilfredsstiller ikke dagens krav for luftmengde – HMS-krav 

El-anlegg 
 Levetid gått ut 
 Tilfredsstiller ikke dagens krav og forskrifter 
 Brannalarmanlegg og nødlysanlegg mangler 
 Ikke forsvarlig til bruk for ansatte (fordeling, kursopplegg og manglende jording) 

Oppvarming 
 Uøkonomisk oppvarming med blanding av varmeovner og luft-luft varmepumpe 

Kontorer/spiserom og sanitær 

 Kaldt og trekkfullt 
 For små kontorer 
 Utrangerte lokaler for WC og dusj 
 Vann trenger inn i bygget ved nedbør 
 Halvparten av hovedbygget (kontorer etc) er uisolert 
 Arbeidstakere opplever det ikke forsvarlig med opphold i lokalene med vindstyrke 

over 15 s/m 
 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i kommunedirektørens ønske om å se på organiseringen av driftspersonell i 
virksomheten ble det sett på muligheten å samordne virksomhetens vaktmestertjeneste og 
anleggsavdeling.  Vaktmestre er i dag stasjonert i kjeller i blokk C.  Disse lokalene er alt for 
små for 9 personer, og det er ikke lovpålagte fasiliteter som dusjer og tilstrekkelige arealer 
for garderober der.   

Videre er det lite lagerplass for utstyr og lokalene trenger en vesentlig oppgradering for å 
imøtekomme vilkårene. 
 
Parallelt har det over tid fremkommet behov for flere kontorplasser for administrativt 
personell på rådhuset, kommunen blir pålagt flere og flere oppgaver og tjenester, noe som 
medfører at behovet for flere ressurser er til stede.  Kommunedirektøren har p.t. pågående 
kartlegging av behovet for kontorplasser i organisasjonen. 
En overføring av vaktmestre til Nabeita vil derfor frigjøre arealer til kontorlokaler. 
 
Å samlokalisere vaktmestre og anleggsavdeling anses et steg i riktig retning med tanke på å 
få et større faglig miljø og organisere bedre overlapping der det spesielt er få til å betjene 
enkelte oppgaver. Eksempelvis kan nevnes sårbarheten når to av personalet på 
anleggsavdelingen bruker en hel dag på begravelse i øyrekka og bare én person kan utøve 
daglig drift på anleggssiden.  Flere av disse er også tilknyttet brannvakt og teknisk vakt og 
ved utrykninger vil da planlagte oppgaver måtte vike.  Ved å kunne samordne kompetanse 
og oppgaveløsning i denne gruppen ser vi bedre utnyttelse av ressurser og ikke minst kunne 
benytte maskiner og utstyr mere helhetlig.  Et annet moment er at en samlokalisering vil øke 
kompetanse og utvikling for den enkelte ansatte ved oppgaveløsning tvers over linjene. 
 



Det erfares at på grunn av manglende lagerplass foretas det mange små innkjøp.   Dette er en 
fordyrende drift av kommunens ressurser, da det medgår tid til og fra innkjøpsstedet og ikke 
minst kostnadene med å behandle fakturaer for hvert enkelt innkjøp. 
 
Ved å utvide arealene på HASA som prosjektert vil det tilrettelegges for å kunne etablere 
større innkjøp og organisere lagerstyring-/lagerkontroll. 
 
Lagerlogistikk vil være et steg i riktig retning med tanke å gjøre kostnadene så små som 
mulig ved en mer effektiv koordinering av de ulike aktivitetene, f.eks. riktig varetype og 
riktig mengde.   
 
God lagerkontroll og lagerstyring er avgjørende for den daglige driften og fortjenesten i alle 
type virksomhet med logistikkbehov.  Lagerstyring sørger for riktig antall varer, til rett tid, 
og på rett plass.  Forløperen for å kunne ha god lagerstyring er kommet godt i gang med det 
arbeide som pågår for registrering og oppgavehåndtering i avdelingens FDV-system.  Dette 
systemet viser f.eks. hvilke lysrør, filter til ventilasjonsanlegg etc som er i det aktuelle bygg 
og intervall for utskifting(er) er registrert.   Denne type oversikt medfører at det kan foretas 
større innkjøp på lager og ha aktuelt materiell på plass, spesielt viktig hvis det skulle være 
behov for akutte tiltak. 
   
Videre er det fra Mattilsynet meddelt at det er svært uheldig å samlokalisere avløpspersonell 
og vannverkspersonell i samme bygning på Kjerkdalsvatnet.   Dette med bakgrunn i 
hygienekrav og vilkår om skitten og ren sone når avløpspersonell har vært på oppdrag. 
 
Med bakgrunn i forannevnte er avløpspersonell allerede fra årsskiftet 2020/2021 flyttet til 
brakker på Nabeita for å innfri kravet fra Mattilsynet.   Dette vil være en midlertidig ordning 
inntil aktuelle arealer er etablert.   

Det er i denne sammenheng også ønskelig at avløpspersonell samlokaliseres i HASA-bygget 
med tanke på faglig samarbeid med øvrige og arbeidsmiljø. På sikt kan det være nødvendig å 
tilsette ytterligere avløpspersonell i tilknytning til satsinger på avløpssektoren.   Ved 
overtakelse av Hamarvik vannverk ses også muligheten på at noen ansatte på vannverkssiden 
kan stasjoneres på Nabeita slik at vi har vannverkspersonell på begge sider av øya og 
tilgjengeligheten og ressursene kan utnyttes bedre ved en slik fordeling.       

I samband med ønske om samlokalisering og pågående prosjektering av nytt bygg for 
Nabeita avløpsrenseanlegg er denne bygningen planlagt prosjektert med kun kontrollrom/wc 
i tillegg til de tekniske rom, idet garderober m/dusj og etablering av skitten/ren sone, kontor, 
spise-/møterom er prosjektert i HASA-bygget. Det er tenkt etablert svalgang mellom 
bygning for avløpsrenseanlegg og HASA-bygget.   Dette medfører en besparelse i bygge- og 
driftskostnader for bygningen til avløpsrenseanlegget og vil være en økonomisk gevinst både 
på kort og lang sikt.  
   
Plassering og tomt  
Nabeita Renseanlegg planlegges etablert på gårds-/bruksnummer 8/324 på 
Nabeita. Tomten eies av kommunen og er nærmeste nabo til HASA bygget.   

  
Nedennenvte skisse viser mulig plassering og svalgang mellom byggene 



 

 

I prosjektet er det lagt opp til bedre utnyttelse av utenomhusarealer og det er ønskelig at 
vaskehall etableres.  En vaskehall vil være et positivt bidrag for kommunen ved å etablere 
fasiliteter som muliggjør å holde ren maskiner og utstyr og derav skape lengre levetid på 
disse.  Vaskehallen vil også kunne benyttes av alle kommunens tjenestebiler og vil være en 
besparelse i forhold til de kostnader virksomhetene har pr i dag.  De fleste biler vaskes på 
bensinstasjoner idet det meldes at det ikke er som forutsatt å ha tilgang til å vaske 
tjenestebilene på brannstasjonen. 

 
Skisse tenkt plassering vaskehall i østre del av tomten 

 

Det har vært gjennomført to anbudsrunder som viser at tildelte midler på 20 mill ikke er 
tilstrekkelig, anbudene ligger langt høyere enn tildelt ramme.  Første konkurranse lyst ut i 
februar 2021 hvor det kom inn ett tilbud, var på vel 28 millioner inkl mva.  



Kommunedirektøren var av den oppfatning at tilbudet lå alt for høyt i forhold til estimert 
kostnadsbilde fra konsulent samt at det forelå et for tynt grunnlag til konkurranse med bare 
ett innkommet tilbud.  Konkurransen ble derav avlyst og kommunaldirektøren foretok derfor 
en ny utlysning med tilbudsfrist 02.august 2021 hvor det kom inn 3 tilbud og hvor laveste 
tilbud er 27.9 mill inkl mva.  Høyeste tilbud er på kr 33. millioner inkl mva. 

Følgende entreprenører leverte inn tilbud august 2021: 

 Rædergård 28,1 mill. 
 Næringsbygg 27,9 mill. 
 Ruta 33 mill. 

Alle inkludert mva.  

 
Inkludert i prosjektet er alle naglefaste innretninger medtatt samt asfaltering av uteområde, 
etablering av gjerde med porter (adgangskontroll). 
 
Videre: 

 Materialpriser er økt siden tilbud kom inn. Materialpriser har hatt en økning på 100% 
ila av det siste året.  

 Også kostnader med personell hos entreprenører har hatt en økning grunnet 
koronatiltak og karantenevilkår m.m. Arbeidskostnader har derav hatt en høy økning. 

 Markedet anses uttømt idet vi nå har hatt to anbudsrunder og pris anses relevant i 
forhold til tiltaket.  
 

Det er i prosjekterings- og samarbeidsgruppen med involvering av berørte ansatte lagt 
nøysomme behov og valg av byggemetode (pre aksepterte ytelser), arealbehov og gjenbruk 
av utstyr og inventar der dette er mulig. For å kunne holde ned kostnadsnivået så mye som 
mulig er det tenkt å gjenbruke løst inventar. 
Eksempelvis kan nevnes at utvendig rømningstrapp er gjenbruk. 
 

 Prosjektet med renovering og tilbygg til HASA inneholder som følgende: 

 Totale bygde m2 utgjøres av følgende: 427m2 (eksisterende hall), 6m2 
(kjemikalierom), 510m2 (kontor, begge etasjene), 69m2 lager (mesanin) og 96m2 
(vaskehall). Til sammen 1 108m2, men dette inkluderer også eksisterende areal. Nye 
areal utgjør 612m2 med alle etasjer inkludert.  

Det har blitt sett på kostnadsbildet mtp å ta ut vaskehall av prosjektet og nedennevnte 
kalkyle viser en besparelse på ca. 1.5 millioner. 

Kostnad for vaskehall. Inkludert sikkerhetsmargin på kr 136 850,- og reserve / 
forventede tillegg på kr 178 500,- , kommer den på kr 1 505 350,-.  

Kommunedirektøren anbefaler at vaskehall tas med i prosjektet nå, idet det vil bli 
langt dyrere å gjennomføre dette på et senere tidspunkt.  Det vil da påkomme 
kostnader med ny prosjektering, rigg og drift og de ulemper det vil medføre å ha et 
byggeprosjekt pågående på eiendommen ved daglig drift.  Samtidig anses det at 
tiltaket vil bli langt dyrere på et senere tidspunkt med selve entreprisen. 
 



Prosjektet er presentert og drøftet med ansatte, tillitsvalgte og hovedverneombud som 
fullt ut slutter seg til tiltaket om samlokalisering. 
 
Det kan opplyses at det fra hovedverneombud er innmeldt avviksmelding med 
bakgrunn i lokalenes tilstand nå i september måned.  Det er derfor viktig at 
kommunen snarest setter i gang tiltak på kommunens bygning for uteavdeling. 
 
Saken er drøftet med HOAT den 16.09.2021 og hvor HOAT stiller seg positiv til at 
det arbeides videre med prosjektet og behandles i FSK og KST. 
 

Vedståelsesfristen for tilbud utgikk den 02.10.2021, men det er avtalt med 
entreprenør (laveste tilbyder) at denne er forlenget ut oktober 2021.  Det betyr at 
pristilbudet står ved lag til utgangen av oktober d.å.  

Kommunedirektøren ønsker derav å få behandlet saken i FSK og KST før 
vedståelsesfrist utgår.   

Behandling av saken etter vedståelsesfristens utløp medfører at konkurransen 
må avlyses. 

Det er lagt inn en reserve på 10,1%, noe som anses helt nødvendig idet det 
erfaringsvis vil være uforutsette kostnader med grunnarbeid og skjulte avvik ved 
rivingsarbeider. Her kan nevnes at det spesielt er usikkert på hva som skjuler seg i 
grunnen på eiendommen. 

Med bakgrunn i tilbudspriser og øvrig prosjektkostnader er tiltaket som planlagt og 
prosjektert avhengig av å bli tildelt omsøkte ramme for å kunne gjennomføres.  Et 
alternativ kan være å renovere og utbedre bygget slik det framstår i dag innenfor 
tildelt ramme på 20 millioner, men gevinsten med samlokalisering og arealer for 
lager til varer, utstyr og maskiner for alle fagområder vil da falle bort. Det kan i 
samme forbindelse nevnes at behovet er stort for oppgradering av eksisterende 
vaktmesterlokaler da disse ikke innfrir vilkårene i Arbeidsmiljøloven mtp mangel av 
dusj- og garderobeløsninger.  Mulighetene til å imøtekomme behovet for flere 
kontorlokaler på rådhuset vil også falle bort. En omprosjektering av HASA-prosjektet 
vil medføre større utgifter i prosjekteringskostnader og gi en lengre prosess.  
 
Oppsummert nevnes følgende gevinster ved tiltaket som prosjektert:  
 Organisering i riktig retning mtp ressursbruk og kompetansebygging 
 Vaskehall bidrar til forlenget levetid for biler, maskiner og utstyr 
 Budsjett for entrpr.arbeider er litt lavere enn tilbud ved første utlysning.  
 Oppdeling av prosjekt i byggefaser medfører at prislappen sammenlagt blir 

dyrere enn om man bygger alt i ett nå.  
 Bygning for avløpsrenseanlegg på Nabeita må prosjekteres med fasiliteter for 

skitten og ren sone, dusj, spise-/møterom og kontorer. 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROSJEKTKOSTNADER Inkl mva Momskomp Netto  
Konsulenttjenester       243 750 48 750 195 000 
Entreprenørarbeider 27 900 000 5 580 000 22 320 000 
Andre kostnader 
(dok.håndtering) 

        72 330 14 466 57 864 

Intern prosjekt- og 
byggeledelse 

       275 000  0 275 000 

Reserve (10,1%)     3 203 969 640 794 2 563 175 
Sum   31 695 049     6 284 010        25 411 039 

 
Fullfinansiering av prosjektet foreslås fordelt mellom selvkostområdet VAR og ordinær 
finansiering som følger: 

 
   8 000.000  (25%) finansieres fra selvkostområdet VAR  
 23 695 049  (75%) ordinær finansiering     

31 695 049 totalt finansieringsbehov 
 
Selvkostområdet VAR utgjør 1.600.000 i momskompensasjon som følger: 
Momskomp. selvkostområdet Totalt 30% vann 70% avløp 
Finans inkl mva 8 000 000 2 400 000 5 600 000 
Momskompensasjon  480 000 1 120 000 
Netto  1 920 000 4 480 000 

 
 
Investeringsbeløpet på 1 920 000 for vann og 4 480 000 for avløp vil utgjøre en økning i 
gebyrene i årene fremover eksl mva vist i tabellen under.  
 

 
Dvs en økning i årsgebyret i 2023 på hhv 18 og 147 kr.  
 
Det kan tilføyes at dette er beregninger gjort utifra dagens antall abonnenter.  De planer som 
foreligger med flere reguleringsplaner og utbygginger i kommunen tilsier at flere abonnenter 
kommer til og gebyrøkning pr enhet derav vil reduseres. 
 
I forbindelse med kostnadsbehovet for Nabeita avløpsrenseanlegg er det ikke i prosessessen 
kommet så langt at detaljkostnader med selve bygningen er beregnet, men når det gjelder 
driftskostnader i HASA-bygget så som vedlikehold og drift innomhus og renholdskostnader 
har dette en innsparing på driftssiden. 
 
 
 
 
 
 
 



Navn på tiltak 

HASA-bygget Nabeita 

Regnskap 

2020 

Økt 
kostnad 

2022 2023 2024 2025 

Strømkostnader 55 000 15 000 95 000 100 000 110 000 120 000 

Forsikring 14 000 3 000 17 000 24 000 26 000 28 000 

Komm. Avgifter (vann, 
avløp,renovasjon) 

19 000 8 000 27 000 29 000 30 500 32 000 

Serviceavtaler/Driftsavtaler 0 15 000 15 000 40 000 45 000 50 000 

Heiskontroll og vedlikehold 0 5 000 12 000 13 000 14 000 15 000 

Renholdsartikler 2 360 2 500 4 000 4 200 4 400 4 600 

Renholdspersonale  23 995 28 000 45 000 50 000 55 000 60 000 

Drift og vedlikehold 0 10 000 30 000 40 000 50 000 60 000 

SUM 114 355 86 500 245 000 300 200 334 900 369 600 

 
 Økte driftskostnader med kr 86 500* for budsjettåret 2022.justeres i budsjett 2022 og senere 
årskostnader tas inn i budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. 
 
*Økte driftskostnader for 2022 er hensyntatt med at bygning ikke vil bli ferdigstilt før etter 
ferien og kostnadsøkningen er justert tilsvarende. Kostnader 114.355 er for dagens 
bygningsmasse på Nabeita og framtidige driftskostnader er beregnet med inndekning på 75% 
fra ordinære driftsmidler og 25% fra VAR-sektoren. 
 
Andel driftskostnader vil komme i tillegg. Gjennomsnittlig driftskostnader i 
økonomiplanperioden 2022-2025 er på kr. 272.800. Av dette skal 75% dekkes inn over 
ordinært driftsbudsjett og 25% VA-andel utgjøre hhv 20 460,- (vann) og 47 740(avløp). 
 
 

2022 2023 2024 2025 

86 500 300 200 334 900 369 600 

Årskostn. 
ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

Ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

Ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

Ord.drift/Vann/Avløp 

75%/0,3x25%/0,7X25% 

64 875/6 487,50/15 135,50 225 150/22 215/52 835 251 175/25 118/58 607 277 200/27 720/64 736 

 
 
Årlig avgiftsøkning basert på investeringskostnader og drift pr abonnent blir da som følger: 
 



 
 
 

 
 
 
Kommunedirektøren viser til handlingsregelen vedr totalt ramme for investeringer som p.t. 
er på 35 millioner. For budsjettåret 2022 er det lagt føringer på at en tilleggsbevilgning på 
HASA-bygget med kr 11.600.000 inkl mva blir en del av potten på 35 millioner og derav er 
innenfor rammen på tiltak som foreslås gjennomført i 2022. 
 
Til sist må det nevnes at det er helt nødvendig å rehabilitere bygningsmassen med bakgrunn i 
byggets tilstand. Kommunedirektøren ser gevinsten i å samordne faggrupper på tvers med 
bakgrunn i kompetanse og ressursutnyttelse, imøtekomme vilkårene om lovpålagte 
fasiliteter, etablere plass for lager og logistikk som i seg selv er et ressursbesparende tiltak, 
bruk av felles utstyr og maskiner. De ansatte er veldig motivert for en samlokalisering og 
samarbeid tvers over faglinjene. 
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TILSTANDSANALYSE VERKSTEDBYGG   

MED KOSTNADSOVERSLAG  
  

HASA-bygget Nabeita  
  
  

  
  
  

  

    
0. Oppdragsbeskrivelse.  

Prosjektutvikling Midt-Norge AS er engasjert av Frøya kommune for å gjennomføre en 
tilstandsvurdering av skadeomfang i forbindelse med vannlekkasje på bygning til 
anleggsavdelingen til Frøya Kommune, heretter kalt HASA-bygget. Det ønskes også et 
kostnadsoverslag for nødvendige og anbefalte tiltak for oppgradering til gjeldende TEK. 
Forslag til utbedringstiltak er vurdert på bakgrunn av denne tilstandsvurderingen.   
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Tidligere gjennomført befaring den 21.11.2018 viste at behovet for en ny og grundigere 
befaring var nødvendig for å få kartlagt skadeomfanget i konstruksjonene.   

Tilstandsanalysen for byggfag og elektro er gjennomført tilnærmet etter nivå 1 i NS  
3424:2012 (Tilstandsanalyse av byggverk). Gjennomført i hovedsak etter nivå 1 innebærer at 
man ikke vil være i stand til alltid å kunne angi konkrete tiltak for utbedringer mm. For 
Luftbehandlingsanlegget er det kun utført en registrering av eksisterende anlegg og det 
foreslått nødvendige tiltak for å tilfredsstille dagens krav.  

Det ble foretatt inspeksjon av generell art basert på visuelle observasjoner kombinert med 
muntlig informasjon gitt av brukere av bygget som var med under befaringen.  

Undersøkelsen ble foretatt i form av besiktigelse av hallen, utvendig og innvendig, og enkelte 
typiske rom ble nærmere undersøkt og tatt bilder av. Enkelte konstruksjoner var åpnet opp 
etter anvising fra RIB som en stikkprøvekontroll av tilstand.  

  

  

    
Oversikt byggetrinn og byggeår for HASA-bygget.   

• Den eldste delen av bygget som denne tilstandsvurderingen omhandler ble bygd på 
1980tallet ifølge brukerne av bygget.  

• Et tilbygg ble oppført senere, ca 2008. Denne delen av bygget er ikke omtalt i denne 
rapporten.  

  

  

  

 

cc 
cc 

Gammel del, bygd 1980-tallet. Tilbygg, bygd ca 2008. 
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1. Sammendrag og hovedkonklusjoner.  

  
Generelt  
Tilstandsregistreringen/befaringen er utført av Prosjektutvikling Midt-Norge AS den  
21.11.2018 og 15.01.2019. Begge befaringene er omtalt i denne rapporten, og da spesielt 
under byggeteknisk oppsummering av tilstand.  

Etter siste befaring ble det avholdt et møte der omfang ble diskutert. Det var et ønske at 
romløsninger i forbindelse med garderober, dusj, toalettrom, spiserom, kontorer etc, justeres.  
Et skisseforslag av en slik justering må utarbeides av arkitekt. Et grovt estimat av en ev. 
justering er medtatt i kostnadsanslaget under pkt. 6. En oppdatert og mer presis 
kostnadsvurdering for de innvendige justeringene/endringene kan ordnes, men det forutsetter 
underlag utarbeidet av arkitekt.  

Skisseforslag av en ev. justering er ikke på plass når denne rapporten ble produsert. Dagens 
planløsning er lagt til grunn for kostnadsvurderinger i denne rapporten.  

Bygg  
Bygningsmessig har HASA-bygget behov for en betydelig oppgradering av takkonstruksjon og 
ytterveggskonstruksjon. Det ble registrert betydelige rustangrep på stålbjelker i 
takkonstruksjonen ved raft. Også videre ned i veggkonstruksjonen ble det registrert 
rustangrep på stålsøyler rundt vindu, og tegn til fuktskader. I veggfelt som ble åpnet opp ble 
det avdekket store rustangrep på stålverk i veggen, og betydelige fuktskader på 
isolasjonsmaterialer. Enkelte spikerslag i stål var rustet helt gjennom. Svakhet i 
raftkonstruksjonen på taket er trolig årsaken til at vann trenger inn, og videre ned i vegg. 
Dette gjelder langs hele raften for begge sider av bygget. Lekkasjen har pågått over lang tid, 
trolig flere år og har bidratt til at enkelte stålelementer er rustet helt gjennom.   

For at bygningen skal tilfredsstille dagens krav i TEK, må tak- og veggkonstruksjonen skiftes 
ut. I tillegg må stål som er angrepet av rust behandles for dette, og skiftes ut der stålet er 
gjennomrustet.    

Luftbehandlingsanlegg  
Luftbehandlingsanleggene i gammel del har passert forventet teknisk levetid. Anleggene er 
uøkonomiske i drift og de tilfredsstiller ikke dagens krav mhp. luftmengde for dagens bruk av 
bygget.   

Elektrotekniske anlegg  
Med bakgrunn i registrert tilstand på det elektriske anlegget, manglende dokumentasjon, samt 
ønske fra eier om å oppgradere til dagens standard og endring av planløsningen, anbefales  



 

  
Dato: 30.04.2018  Side 4 av 19    
      

  
 

 
Prosjekt: 18.034 Vannlekkasje 

HASA-bygget Nabeita 
Oppdragsgiver: Frøya Kommune 

  

det derfor at store deler av det elektriske anlegget skriftes ut og at det etableres 
brannalarmanlegg og nødlysanlegg. Belysning i verkstedhall av nyere dato- og inntak 
beholdes.  

  

    
2. Byggeteknisk oppsummering av tilstand i hovedtrekk   

  
2.1 Yttertak.  

Generelt om yttertaket.  
Det ble opplyst at takplater har blitt byttet ut i senere tid, årstall er usikkert, men 
sannsynligvis i løpet av den siste 10-års perioden. Nytt stålpatetak av typen Plannja 45 
eller tilsvarende ble montert. Isolasjonsmatter fra byggeår ble beholdt og brukt på samme 
måte som fra byggeår (lagt over stålbjelker, og klemt fast mellom bærestål og takplater). 
Stålplatetaket har ingen kapasitet for skivekrefter. Avstivning ivaretas med kryss i 
takplanet.  
  
Tak befart fra lift på framsiden av bygget, utvendig. Noen tetningsbånd er blitt erstattet 
med nye av isopor. Det er påført en tetningsmasse på disse som antas er for å forhindre 
vann i å drive inn i konstruksjonen (se bilde B 1). Det ble også informert at takplater hadde 
løsnet ved raft og at tetningsbånd var blitt blåst vekk. Dette skyldes at stålbjelker langs 
raft/randsone har rustet og at skruene derfor mister innfestningsevnen. Etter en 
oppgradering av yttervegg i nyere tid ble takplater skrudd fast til utlekting på vegg. Dette 
ble også registrert ved visuell kontroll. Nye takrenner og beslag ble montert i samme 
periode som vegg ble oppgradert.  
  

  
Bilde B 1 - Takplater langs raft på framsiden av HASA-bygget.  

Tak befart fra bakkenivå på baksiden av bygget.  
Takrennesystem antas uendret fra byggeår. Det samme for vegg.  
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Det ble opplyst at takplater ligger og slamrer ved vindpåkjenning, og at vann trenger inn 
ved raft og renner ned langs yttervegg på innsiden.   
Samme løsning med takplater ved raft som på framside resulterer i samme 
lekkasjeproblematikk.   
Tetningsbånd antas brukt som tetning mot vanninntrenging langs begge raftene, men 
disse har ikke fungert som planlagt.   
Det er ikke opplyst om utført utbedringsarbeid på vegg eller takrenner på baksiden.  
  

  
Bilde B 2 - Fasade og tak, bakside av HASA-bygget  

Ved innvendig visuell kontroll av takkonstruksjon vises tydelig isolasjon som henger ned 
fra taket langs yttervegg. Det er gjort forsøk på bøtende tiltak for å holde på plass 
isolasjonen flere steder. (Se bilde B 3)   
Isolasjonsmatter er montert slik at disse klemmes på plass over stålbjelker når stålplater 
skrues fast. Når denne innfestingen slipper, ramler isolasjonen ned og blir hengende. (se 
bilde B 3 og B 7).  
  
Takkonstruksjonene anbefales endret. Dagens oppbygning av yttertaket som er fra 
1980tallet gir en dårlig løsning med tanke på tetting, kondens og varmetap.   
Ny løsning med selvbærende korrugerte stålplater over eksisterende bæresystem, 
fallisolasjon og tekning anbefales. Parapeter etableres og fall mot innvendig sluk etableres. 
Konstruksjonene skal tilfredsstille dagens krav i TEK mtp varmetap.  
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Bilde B 3 - Innvendig tak med isolasjon som er provisorisk hengt opp. Viser også isolasjonsmatter som henger ned.  

    
2.2 Yttervegger.  

Fasader på bakside og gavlsiden er kledd med veggplater i stål.   
Det antas at bygget har en stålramme i yttervegg som bæresystem, og veggplater er festet 
til denne rammen. Avstivning i form av vindkryss i vegg og tak.   
Veggkonstruksjoner antas bygg opp som et plassbygd sandwich-system med stålplater 
utvendig og innvendig, og isolasjon mellom platelagene. Veggtykkelse tilsvarer dimensjon 
på stålsøyler.  
Ved vindusfelt på baksiden av bygget er det tydelig rustangrep utvendig, og tetningsbånd 
er kun delvis på plass (se bilde B 8). I forbindelse med befaring den 15.01.19 ble 
ytterveggen åpnet opp fra innsiden for å se tilstand inne i konstruksjonen. Det ble påvist 
betydelige rustangrep på sekundærstål og fuktskadet isolasjon. For hovedbæresystemet i 
stål ble det påvist mindre rustangrep.  
For fasaden på framsiden av bygget er stålplater blitt erstattet med liggende trepanel (se 
bilde B 4). Det ble informert om store skader på fasaden pga. støt- og påkjøringer av ulike 
kjøretøy slik at det var nødvendig å erstatte denne. Veggen ble oppgradert med en isolert 
påforing ifm fasadeutskiftingen.   
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Bilde B 4 - Fasade framside  

Som følge av vanninntrenging ved raft er det sannsynlig og anta at vann har trengt inn i 
veggkonstruksjonen. Brukerne av bygget opplyste om vann som renner langs innsiden av 
veggene i hallen på regnværsdager (se bilde B 7). Visuell kontroll på innsiden av yttervegg 
langs raft viser store rustangrep på stålbjelker som tyder på langvarig fuktbelastning. (se 
bilde B 5). På andre befaringsrunde ble det også registrert fukt- og vannsøl innvendig ved 
stålbjelkene langs raft.   
  

  
Bilde B 5 - Rustangrep på stålbjelke langs raft på framsiden av bygget. Bilde fra innsiden av bygget.  

Rundt et vindu i 2. etg. var veggen åpnet opp. Det var tydelige tegn på rustskader på stål 
rundt hele vinduet (se bilde B 6). Dette tyder på at vanninntrenging fra raften har kommet 
inn i veggkonstruksjonen, og videre nedover inne i veggen. Dette er sammenfallende med 
det som ble registrert på motsatt yttervegg.   
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Bilde B 6 - Rustangrep på stål rundt vindu  
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Bilde B 7 - Vanninntrenging fra tak nedover langs innsiden av yttervegg  
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Bilde B 8 - Yttervegg åpnet opp innvendig for registrering av fukt- og rustangrep.  
  
3. Konklusjon og nødvendig tiltak for byggfag:  

  
Befaringer utført den 21.11.18 og 15.01.19 og informasjon om bygget fra brukerne indikerer et 
tydelig behov for oppgradering av tak- og veggkonstruksjoner som følge av betydelige 
vannlekkasjer fra tak, og i hovedsak fra raft på begge sider av bygget. Fordi dette har pågått 
over svært lang tid er følgeskader i form av rustangrep på stål og fukt- og mugg i isolasjon 
svært omfattende.  

Hovedårsak til dette er at detaljer i forbindelse med tetting er ikke godt nok konstruert langs 
raft på taket, og vann har trengt inn i konstruksjonene. Selve oppbyggingen av taket, 
stålplater lagt på isolasjonsmatter og takfall på kun 5°, er uheldig med tanke på kondens og 
avrenning.   

Følgende tiltak anbefales videre:  

• Eksisterende takplater og takisolasjon fjernes. Bærestål og nødvendig sekundærstål 
behandles/erstattes etter behov. Stål utsatt for mindre rustangrep sandblåses og 
påføres nødvendig beskyttelse.   

• Nytt tak monteres. Det anbefales å prosjektere et kompakt tak da dette gir best 
sikkerhet mot fuktskader, spesielt på steder med mye slagregn.  o Taket utføres med 
parapeter rundt hele taket og taktekkingen føres opp på og over denne. Taktekkingen 
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skal ha sveiste skjøter og minimum takfall 1:40. Isolasjon på oppsiden av stålplater 
som tekkes og dampsperre. Vann ledes mot sluk og innvendig nedløp. Se 
prinsippskisse og eksempel fra byggforsk. figur 1.  

• Eksisterende veggkonstruksjon fjernes slik at kun bæresystem gjenstår. Stål med 
rustangrep behandles som nevnt ovenfor. Stål som har svekket kapasitet pga 
rustangrep fjernes og erstattes med tilsvarende stålprofiler.  

• Ny yttervegg av stålsandwichelementer etableres. Brystning av betongelementer 
etableres som påkjøringsvern. Gjelder kun frontfasaden.  

• Det etableres innvendig avløp for takvann. Føres ned på egnet sted innvendig og 
knyttes til eksisterende infrastruktur i grunnen.  

  
Figur 1 - Eksempel på beslag, avslutning av taktekning og dampsperre ved overgangen mellom stålplatetak og yttervegg av 
sandwichelementer.  

  

  

4. Luftbehandlingsanlegg  
  

4.1 Eksisterende luftbehandlingsanlegg- gammel del  
I verksted er det i dag et avtrekksanlegg med to avtrekksvifter og avtrekkskanal ved tak og i 
sosiale rom er det naturlig ventilasjon vha. luftespalter i vindu og en avtrekksvifte fra 
WC/garderobe. Anleggenes alder er ukjent, men det er god grunn til å tro at de er fra 
byggeår, og at de har passert forventet teknisk levetid som er 20 år.   
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Når avtrekksviftene i verksted går, blir det veldig kaldt i verksted, spesielt på vinteren, da 
det trekker luft inn via portene/åpninger i fasade.  
  
I verksted/garasje gjøres service på traktor, noe som gjør at det også er ønske om at det 
etableres eget avtrekkssystem for eksos.  
  
Å vurdere sanitæranlegget var ikke en del av oppdraget, men vi ser at dette kommer til å bli 
berørt om man skal oppgradere bygget og vi har derfor tatt med kostnader for å skifte 
sanitærutstyret samt noe justering av vann- og avløpsledninger.   
  
I møtet etter befaringen på bygget den 15.01.2019 ble følgende ønsker foreslått av 
byggherre:  

• Etablere ny mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning i verksted.  
• Etablere spresialavtrekk i verksted for eksosavsug og sveisavsug.  
• Beregne luftmengder for 1 møte/spiserom, 1 kontor og garderobe med 1 WC og 2 

dusjer. I møte/spiserom og garderobe skal rommene beregnes for 6 personer.  
• Sjekke om eksisterende luftbehandlingsaggregat i tilbygget fra 2008 også kan 

forsyne disse arealene eller om det må etableres et nytt aggregat. 
Luftbehandlingsanlegget som betjener tilbygget, har endret bruk fra verksted og 
arbeidsrom til å kun være kaldlager. Dvs at luftmengden i disse arealene kan justeres 
ned til et minimum. For brukerne er det akseptabelt å gå med mantlet 
ventilasjonskanaler gjennom sandlageret.  

  
Dokumentasjon  
Ved befaringen var det ingen tilgjengelig dokumentasjon for luftbehandlingsanleggene. Vi har 
i ettertid mottatt datablad for eksisterende luftbehandlingsanlegg som betjener ny del som ble 
bygd i 2008.  
  
  
4.2 Løsningsforslag luftbehandlingsanlegg- Verksted/garasje gammel del  
  
Vi foreslår at eksisterende avtrekksanlegg demonteres, da det har uøkonomisk drift og har 
passert forventet teknisk levetid, og skiftes til et nytt balansert luftbehandlingsanlegg med 
varmegjenvinning og varmebatteri samt at det etableres egen avtrekksvifte med trommel for 
et uttak for eksos. Ved at man etablerer eget eksosavtrekk kan man bruke roterende 
varmegjenvinner.   
  
I de sosiale rommene, lager og lite verksted etableres det nytt balansert ventilasjonsanlegg 
med luftmengder iht. Tek 17 i tillegg til at det etableres eget sveiseavsug i det lille verkstedet.  
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Vi har vurdert om eksisterende luftbehandlingsanlegg i «ny-del» kan benyttes for ventilering 
av de sosiale rommene eller verksted, men har konkludert med at dette ikke vil være fornuftig 
av følgende grunner:   

• Det eksisterende anlegget er for lite til å ventilere verksted.  
• Kostnaden med å legge kanaler fra ny-del til de sosiale rommene i gammel-del er 

større enn kostnaden for et eget luftbehandlingsanlegg for den sosiale delen. 
Dessuten er ikke tilstrekkelig kapasitet på eksisterende anlegg til å ventilere den 
sosiale delen i gammel-del i tillegg til å ventilere ny-del.  

  
  

    
5. Elektrotekniske anlegg – Tilstandsvurdering  
  

Dokumentasjon  
Ved befaringen var det lite tilgjengelig dokumentasjon over det elektriske anlegget på bygget. 
Eneste tilgjengelig dokumentasjon var en kursfortegnelse, som ifølge brukerne ikke stemmer 
helt med anleggets nåværende bruk.  
  
Generelt  
Det elektriske anlegget har generelt oppnådd forventet teknisk levetid og tilfredsstiller ikke 
dagens forskrifter mht. blant annet personsikkerhet ved betjening av fordelingen, automatisk 
utkobling av kurser og krav til tilgjengelig dokumentasjon på bygget. Forskrift om elektriske 
lavspenningsanlegg:1998 og NEK 400:2018 har ikke tilbakevirkende kraft, men i forbindelse 
med bygningsmessige tiltak vil det bli nødvendig med demontering av deler av det elektriske 
anlegget og den nye installasjonen må da tilfredsstille dagens forskrifter og normer. På møte i 
etterkant av befaringen den 15.01.19 informerte eier om at det er ønskelig å oppgradere til 
dagens standard. Med bakgrunn i dette anbefales det at hele det elektriske anlegget skiftes 
ut. Videre etableres det brannalarmanlegg og nødlysanlegg iht. dagens standard.  
  
  
  
Jordingsanlegg  
Tilstand og alder på hovedjordsystem ble ikke avdekket ved den visuelle inspeksjonen, men 
antas å være fra byggeår. Vi har derfor anbefalt at det gjennomføres en nærmere kontroll av 
kvaliteten på jordingsanlegget. Denne kontrollen omfatter måling av overgangsmotstand til 
jord. Det ble ved befaringen sett oppstikk av blank CU-wire fra gulv som antas å være 
hovedjordelektrode fra fundamentjordsystem eller ringjordsystem.  
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 Bilde EL1- Oppstikk av 
det som antas å være byggets hovedjordelektrode   
Føringsveier  
I forbindelse med bygningsmessige arbeider må føringsveier som er festet til horisontale 
spikerslag i yttervegger demonteres. Føringsveier tilpasses ny installasjon.  

  
Bilde EL2 - Viser er horisontal kabelbru langs yttervegg   
Elkraftinntak  
Byggets elkraftinntak består i PFSP kabel forlagt fra 230V IT transformator ute i stolpe, 
gjennom ringmur på baksiden av bygget. Inntakskabelen kan gjenbrukes så fremt at 
nåværende plassering av fordeling opprettholdes. Inntakskabelen mangler nødvendig 
mekanisk beskyttelse og må derfor graves ned i jorden.   
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Bilde EL3- Byggets inntakskabel ligger på bakken uten mekanisk beskyttelse  

Fordeling og kursopplegg  
Byggets fordeling er fra byggeår og inneholder i hovedsak skrusikringer (UZ-elementer) uten 
jordfeilbrytere og har manglende avdekning rundt spenningsførende deler, som gir økt risiko 
for personskade ved betjening av fordelingen. Kursopplegget er utført som kabling på bru 
eller åpent på vegg og tak.  

   
Bilde EL4 – Fordeling                Bilde EL5- Rød pil indikerer eksempel på spenningsførende del med manglende     

                    avdekning i fordeling  
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Bilde EL6/ EL7 – Kursopplegg  

Belysningsanlegg  
I Verkstedhall er det ifølge brukerne montert ny LED-belysning, og denne belysningen er festet til 
ståldragere i tak. Det forutsettes at denne belysningen beholdes, da den ikke må demonteres i 
forbindelse med bygningsmessige arbeider. I øvrige rom er det lysarmaturer av forskjellig 
varianter og alder, men den forventede tekniske levetiden er i hovedsak oppnådd.  
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Bilde EL8- Belysning i verkstedhall    Bilde EL9- Eksempel på belysning i et rom i plan 2  

  

Varmeanlegg  
Byggets oppvarming skjer i hovedsak ved hjelp av elekrisk oppvarming og ved hjelp av luft-luft 
varmepumpe. Det er forskjellige varianter av elektriske oppvarming, med bruk av panelovner og 
reflektorovner av forskjellig alder.   
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Bilde EL10- Stråleovn på vegg    Bilde EL11- Demontert panelovn  

   
Bilde EL12- Takmontert ovn på verksted  Bilde EL13- Panelovn på spiserom  
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6. Kostnadsoverslag  
  

I tabellen under er det for hvert fagområde anslått en kostnad som inkluderer alle nødvendige 
hjelpearbeider, prosjektering og rigg og drift (alle kalkulerte beløp i kostnadsoverslaget er 
avrundet til nærmeste 1 000,-).  

Generelle kostnader som prosjektering (10%), administrasjon, oppfølging byggeplass (5%) er 
lagt til i sammendraget. Gjelder også kostnader knyttet til rigg og drift (25%).   

Detaljer for beregning av disse summene finnes i vedlegg 01-Kostnadsanslag.   

  
Kostnadssammendrag      

Kostnadsoverslag   Beløp i kr.  

Kostnadsoverslag byggfag  2 658 000  

Kostnadsoverslag elektro  440 000  

Kostnadsoverslag VVS  
  

525 000  

Sum estimerte kostnader  3 623 000  

Felleskostnader (rigg/drift 25%)  
906 000  

Sum huskostnader (entreprisekostnader)   4 529 000  

Generell kostnader (10% + 5%)  680 000   

      Sum Byggekostnader eks. mva  5 209 000   

25 % mva.  1 303 000  

Sum inkl. mva.  6 512 000  

  

Spesielle kostnader som forventet lønns- og prisstigning, finansieringskostnader og 
marginer/reserver, byggherrens egne administrasjonskostnader, utomhuskostnader, innventar 
osv. er ikke inkludert i overnevnte kostnadsoppsett. Dette må innarbeides i et komplett 
kostnadsoverslag av byggherren. 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Helene Hvidsten Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2054    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FOR PLAN OG BYGGESAK  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak 
til orientering.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 
      a.  Sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker.  

 b. Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut  
     på høring i henhold til kommunelovens § 19-1.  
 c. Vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern  
     høringsinstans.  
 d. Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med     
      privat forslagstiller overholdes.  
 e. Merke seg at arkiveringsplikten for nabovarsel ikke er overholdt, og ber  
     kommunen arkivere disse i henhold til arkivloven.  
  
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedtaksbrev 
Rapport fra forvaltningsrevisjon – plan og byggesak 
 
Saksopplysninger:   
 
Se vedtaksbrev 
 
Kommunedirektøren vil orientere kontrollutvalget om overnevnte punkter innen utgangen av 
mars 2022.  
 
 
 



 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no 
  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475
  

 

 

Frøya kommune 
Ordfører 
Rådhuset 
7260 SISTRANDA 
 

Vår saksbehandler: Helene Hvidsten, tlf.  472 97 371 
E-post: helene.hvidsten@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2021000109-8     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 16.09.2021 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport for plan og byggesak  
 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sitt møte 15.9.21 sak 28/21 
Det er gjort følgende vedtak i saken: 
 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til orientering, og 
legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
a. Sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker. 
b. Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut 

på høring i henhold til kommunelovens § 19-1. 
c. Vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern 

høringsinstans.  
d. Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat 

forslagstiller overholdes. 
e. Merke seg at arkiveringsplikten for nabovarsel ikke er overholdt, og ber 

kommunen arkivere disse i henhold til arkivloven.  
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om overnevnte punkter innen 
utgangen av mars 2022. 

 
Ber om at rapporten med saksfremlegg og kontrollutvalgets vedtak legges frem for politisk 
behandling i kommunestyret.  
 
 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Helene Hvidsten 
rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 

 
 

 
 
  



       

Forvaltningsrevisjonsrapport for plan og byggesak  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 15.09.2021 28/21 
 

Saksbehandler Ragnhild Aashaug 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 21/109 - 7 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til orientering, og 
legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  
 

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
a. Sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker. 
b. Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut 

på høring i henhold til kommunelovens § 19-1. 
c. Vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern 

høringsinstans.  
d. Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat 

forslagstiller overholdes. 
 
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om overnevnte punkter innen utgangen av 
mars 2022. 

 

Vedlegg 
Rapport fra forvaltningsrevisjon 

 

Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Eirik Seim orienterte om arbeidet med rapporten og 
svarte på spørsmål fra utvalget.  
Omforent tilleggsforslag til vedtak, punkt e:  
Merke seg at arkiveringsplikten for nabovarsel ikke er overholdt, og ber kommunen arkivere 
disse i henhold til arkivloven.  

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til orientering, og 
legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av plan- og byggesak til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
a. Sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker. 
b. Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut 

på høring i henhold til kommunelovens § 19-1. 
c. Vurdere egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern 

høringsinstans.  
d. Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat 

forslagstiller overholdes. 
e. Merke seg at arkiveringsplikten for nabovarsel ikke er overholdt, og ber 

kommunen arkivere disse i henhold til arkivloven.  
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om overnevnte punkter innen 



utgangen av mars 2022. 

 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte i møte 10.03.21 en forvaltningsrevisjon 
med tema plan- og byggesak (se sak 13/21). 
 
Hensikten med denne forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke: 

1. Om saksbehandlingstidene for byggesaker er i henhold til bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven. 

2. Finne årsak til eventuelle overskridelser i byggesaker og ev. overskridelser i 
saksbehandlingstidene for byggesaker og hvilke tiltak som er satt inn for å unngå 
det. 

3. Om kommunens praksis for å vurdere dispensasjon i byggesaker er i tråd med 
regelverket. 

4. Om behandlingen av planforslag rettet fra private forslagstillere er utført i henhold 
til plan- og bygningsloven. 

Metoden som er brukt i forvaltningsrevisjonen er i hovedsak intervju med ansatte i kommunen 
gjennom videokonferanse, samt arkiv- og dokumentgjennomgang. 
Følgende personer er blitt intervjuet: 

• Kommunedirektør sammen med kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester. 

• Virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning. 

• Fagleder planavdelingen. 

• Fagleder byggesak. 

• Byggesaksbehandler 

Nedenfor følger en gjennomgang av problemstillingene, hvor kriterier, funn og anbefalinger fra 
revisor er samlet under hver problemstilling. 
 

1. Er saksbehandlingstidene for byggesaker i henhold til bestemmelsene i plan- 
og      bygningsloven?  
Kriterier: 

• Byggesøknader for tiltak som er i samsvar med loven og planverket, skal avgjøres 
innen 3 uker 

• Byggesøknader for tiltak som ikke er i samsvar med loven eller planverket, eller som 
krever dispensasjon, skal avgjøres innen 12 uker 

Funn: 
Kommunen har fram til 2019 ikke hatt en tilfredsstillende gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid i byggesaker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er pr i dag 
tilfredsstillende og innenfor kravene i loven. Det er et noen overskridelser som begrenser 
seg til et mindre antall saker.  
 

Hva fremstår som årsaken til eventuelle overskridelser i saksbehandlingstidene I 
byggesaker, og hvilke tiltak gjøres for å utbedre forholdet? 

Kriterier: Ingen, siden det er en beskrivende problemstilling. 

Funn: 
Etter revisjonens oppfatning skyldes situasjonen frem til 2019 en lav bemanning samt en 
lite hensiktsmessig organisering av den ansattressursen som forelå. Kommunen har etter 
2019 utført tiltak i organisasjonen, som for eksempel økt bemanning og tydeliggjøring av 
ansvarsforhold blant ansatte.  

 
Revisors anbefaling: 



Tiltakene som er utført fremstår som hensiktsmessige. 
 

3. Er kommunens praksis for å vurdere dispensasjon i byggesaker i tråd med 
regelverket? 

Kriterier: 

• Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i pbl. 
§ 1-8. 

• Dispensasjoner bør ikke innvilges, dersom statlig eller regional høringsinstans har 
frarådet dette. 

• Dispensasjonssaker må være grunngitt av søker for å kunne bli realitetsbehandlet av 
kommunen. 

• Nabovarsel skal være vedlagt dispensasjonssøknaden. 

• Både de rettslige og faktiske sidene ved saken skal fremgå av vedtaket. 

• Både vesentlighetskriteriet og kriteriet om klar overvekt av fordeler skal vurderes før 
innvilgelse av dispensasjon. 

Funn: 

• Kommunens praksis for å vurdere dispensasjon fra plan, planbestemmelser eller 
plan- og bygningsloven § 1-8 i byggesaker, er i tråd med regelverket på en del 
punkter. 1 sak som etter revisors mening berører sektormyndighetene, burde vært 
sendt på høring i henhold til pbl §19-1. 

• Det er revisors inntrykk at kommunen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til 
høringsuttalelser fra statlig / regional myndighet i dispensasjonssaker i saker før juni 
2021, jf. Plan og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd. 

Som påpekt av kommunen gjelder lokal selvbestemmelsesrett etter juni 2021, men 
revisor stiller spørsmål ved om denne balansegangen blir ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte av kommunen. 
 

Revisors anbefalinger: 

• Kommunen bør vurdere egen praksis for å sende dispensasjonssaker på høring.  

• Kommunen bør vurdere egen praksis om å hensynta høringsuttalelser fra ekstern 
høringsinstans. 
  

2. Er behandlingen av planforslag rettet fra private forslagstillere utført i henhold 
til plan- og bygningsloven? 
Kriterier: 
 

• Hvorvidt et privat planinitiativ fører frem eller ikke, skal av kommunen i oppstartfasen 
besluttes på et så tidlig tidspunkt som mulig og senest like etter oppstartmøte med 
forslagstiller. 

• Kommunen må behandle formelle forslag til detaljregulering innen 12 uker (84 dager) 
etter at forslaget er kommet inn til kommunen. 

• Det skal skrives referat fra oppstartsmøte mellom planmyndigheten og private 
forslagstillere. 

• Saker med vesentlig uenighet mellom forslagstiller og kommunen, skal forelegges for 
kommunestyret dersom forslagstiller krever det. 

Funn: 
Behandlingen av planforslag rettet fra private forslagstillere utføres stort sett i henhold til 
utvalgte kriterier i plan- og bygningsloven, med unntak av saksbehandlingstidene i slike 
saker. Flertallet av sakene har en saksbehandlingstid som er lengre enn regelen i loven.  

Revisors anbefaling: 
Kommunen bør vurdere å innføre tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med 
privat forslagstiller overholdes. 
 



Vurdering og konklusjon 
Sekretariatet mener forvaltningsrevisjonsrapporten svarer ut problemstillingene. Revisors 
anbefalinger fremstår litt vage, så det er forsøkt å tydeliggjøre anbefalingene i forslag til tiltak. 
Utvalget må på et selvstendig grunnlag vurdere om de mener rapporten svarer ut 
problemstillingene, og om tiltakene er riktig innrettet. 
 
Forslag til tiltak for problemstilling 1 og 2:  

• Kommunen bør sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker. 

Forslag til tiltak for problemstilling 3: 

• Gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at dispensasjonssaker sendes ut på høring i 
henhold til kommunelovens § 19-1. 

• Vurdere en egen praksis i å hensynta høringsuttalelser fra ekstern høringsinstans. 

 
Forslag til tiltak for problemstilling 4: 
Vurdere tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat forslagstiller 
overholdes. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og sende den til 
kommunestyret for behandling.  
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 - FR 1170 Plan- og byggesak - 3 

FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Frøya 

kommunes kontrollutvalg i perioden april til juli 2021.  

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 punkt c). Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. 

Revisjonsteamet har bestått av oppdragsansvarlig Eirik Gran Seim, prosjektmedarbeider 

Johannes Nestvold, og kvalitetssikrer Mette Sandvik. Revisor har vurdert egen uavhengighet 

overfor Frøya kommune, jf. kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

kapittel 3.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, 

RSK 001.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.  

 

 

Inderøy, 13.08.21 

 

Eirik Gran Seim         

Oppdragsansvarlig revisor                         

 

1 Kommuneloven § 23-3, 1.ledd 
2 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 
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SAMMENDRAG 
 

- Kommunen har tidligere hatt en ikke tilfredsstillende gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid i byggesaker, som etter revisjonens oppfatning skyldes lav 

bemanning samt en ikke-hensiktsmessig organisering av den ansattressursen som var 

tilgjengelig. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er i dag tilfredsstillende og innenfor 

kravene i loven 

- Kommunens praksis for å vurdere dispensasjon fra plan, planbestemmelser eller plan- 

og bygningsloven § 1-8 i byggesaker, er i tråd med regelverket på en del punkter. 

Kommunen bør likevel vurdere egen praksis i å avgjøre hvorvidt dispensasjonssaker 

skal sendes på høring. Kommunen bør dessuten vurdere egen praksis i å hensynta 

høringsuttalelser fra ekstern høringsinstans 

- Flertallet av private planforslag rettet til kommunen har en saksbehandlingstid som 

overstiger bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Kommunen bør derfor vurdere å 

innføre tiltak som sikrer at saksbehandlingstiden i plansaker med privat forslagstiller 

overholdes 

-  
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte i møte 10.03.21, sak 13/21 en forvaltningsrevisjon 

med tema plan- og byggesak.   

I bestillingen den 10.03.21 ble plan for forvaltningsrevisjon lagt til grunn, med følgende 

beskrivelse av status innen byggesaksbehandling i kommunen: 

«Saksbehandlingstiden for byggesøknader i kommunen overskrider i mange tilfeller fristene i 

plan- og bygningsloven. Det er stor restanse på byggesak og på dispensasjonssaker, og antall 

klagesaker har økt. Kommunen er sårbar som følge av lav bemanning. En forvaltningsrevisjon 

kan ta for seg kommunens etterlevelse av saksbehandlingsfrister etter bestemmelsene i plan- 

og bygningsloven.» 

Det påpekes dessuten under kontrollutvalgsmøtet at kommunen bruker lang tid på 

saksbehandling når eksterne utbyggere kommer med planforslag til kommunen.  

1.2 Problemstillinger 
Følgende problemstillinger vil bli besvart i rapporten:  

1. Er saksbehandlingstidene for byggesaker i henhold til bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven?   

2. Hva fremstår som årsaken til eventuelle overskridelser i saksbehandlingstidene i 

byggesaker, og hvilke tiltak gjøres for å utbedre forholdet? 

3. Er kommunens praksis for å vurdere dispensasjon i byggesaker i tråd med regelverket? 

4. Er behandlingen av planforslag rettet fra private forslagstillere utført i henhold til plan- 

og bygningsloven? 

1.3 Metode 
 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført ved hjelp av intervjuer med ansatte i kommunen 

gjennom videokonferanse, samt arkiv- og dokumentgjennomgang.  

Følgende personer er blitt intervjuet: 

- Kommunedirektør sammen med kommunalsjef for allmenne og tekniske tjenester 
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- Virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning 

- Fagleder planavdelingen 

- Fagleder byggesak 

- Byggesaksbehandler 

 

Når det gjelder dispensasjonssaker, er arkivgjennomgangen gjort på et tilfeldig utvalg på 10 

av totalt 24 saker i tidsrommet 2020 frem til juni 2021. Kommunen har for øvrig gjort endringer 

i organiseringen av arbeidet med dispensasjonssaker, hvor disse sakene fra 2020 blir 

behandlet i avdeling for byggesaker, og ikke lengre i avdeling for plansaker. Revisjonen 

vurderer det derfor som mest relevant å undersøke de nyere dispensasjonssakene fra 2020 

og utover.   

Det er dessuten gjort en arkivgjennomgang av plansaker med privat forslagsstiller, i 

perioden 2018 til 2021. Revisjonen har her undersøkt saksbehandlingstiden for samtlige 10 

saker som er ferdigbehandlet i perioden. Saker som er stoppet, trukket eller av andre grunner 

ikke ferdigbehandlet er ikke tatt med i beregningen av saksbehandlingstider, noe som kan 

påpekes som en svakhet i tallmaterialet. Utregningene, også uten å inkludere ikke-fullførte 

saker, viser imidlertid at gjennomsnittlig saksbehandlingstider er lengre enn krav i loven, og 

datamaterialet gir revisor tilstrekkelig mulighet til å konkludere angående problemstillingen.  

Gjennomgangen er avgrenset til å omfatte private planinitiativ jf. Plan- og bygningsloven  § 12-

11, og ikke kommunens egne planinitiativ.  

Hovedfokuset i undersøkelsen av private planinitiativ har vært saksbehandlingstidene, som er 

besvart ved en arkivgjennomgang på området. Når det gjelder andre sider ved behandlingen 

av private planinitiativ, som for eksempel saker der det er vesentlig uenighet mellom 

kommunen og forslagstiller, er dette besvart gjennom intervjuinformasjon og ikke 

dokumentgjennomgang.  

Innhentingen av saksbehandlingstider for regulære byggesaker er basert på KOSTRA-tall, 

samt dokumentasjon av saksbehandlernes egne oversikt over saksbehandlingstidene. Det kan 

påpekes som en metodisk svakhet at saksbehandlingstider for disse sakene, samt KOSTRA-

tall, er tall som er beregnet av kommunen selv. Revisor vurderer likevel tallene til å være relativt 

pålitelige, fordi KOSTRA-tallene og saksbehandlernes egne oversikt peker i samme retning. 

I dispensasjonssaker, der revisor har undersøkt kommunens saksbehandling gjennom 

arkivgjennomgang, har revisjonen ikke ettergått kommunens vurderinger i enkeltsaker. 

Derimot har revisjonen undersøkt om kommunen har fulgt lovens bestemmelser om 

saksbehandlingen i plan- og byggesaker.  
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1.4 Bakgrunn 
Det er i dag to saksbehandlere innen byggesak, hvorav den ene saksbehandleren også har 

funksjonen fagleder byggesak. Det er dessuten ansatt en trainee som jobber med plan- og 

byggesak.  

I planavdelingen er det to arealplanleggere samt en kommuneplanlegger, hvorav den ene 

arealplanleggeren også har funksjon som fagleder plan.  

Ovenfornevnte ansatte rapporterer til virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning, som igjen 

rapporterer til kommunalsjef allmenne og tekniske tjenester. Se organisasjonskart nedenfor.  

 

Kilde: Frøya kommune  

 

 

 

I plan- og bygningsloven § 21-7 er det gitt frister for kommunens saksbehandling av søknader 

knyttet til byggetiltak. Her fremgår det at det er 3-ukers saksbehandlingstid for søknader som 
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er i samsvar med loven, planverket og saksbehandlingsreglene i loven. Det er 12 ukers 

saksbehandlingstid for søknader som ikke er i samsvar med loven, planverket og 

saksbehandlingsreglene i loven, eller dersom søknaden krever dispensasjon.  

Dispensasjon er nærmere omhandlet i kapittel 19 i plan- og bygningsloven. Dispensasjon er 

tilfeller hvor bestemmelser i loven eller gjeldende planverk fravikes. Av kapittel 19 fremgår krav 

til innvilgelse av dispensasjoner, dette blant annet som krav til nabovarsling, høring til statlige 

og regionale myndigheter og vurderingen av fordeler og ulemper ved et tiltak. 

Når det gjelder kommunens behandling av planforslag rettet fra private forslagsstillere 

(omfatter blant annet entreprenører som søker om tillatelse til byggeprosjekter), er dette 

regulert i plan og bygningsloven § 12-11. Bestemmelsen inneholder blant annet krav til 

saksbehandlingstid, samt prosedyrer for saksbehandling i slike saker.  
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2 SAKSBEHANDLINGSTIDER BYGGESAK 
I dette kapittelet beskriver vi deltema 1.  

2.1 Problemstilling 
 

- Er saksbehandlingstidene for byggesaker i henhold til bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven?   

2.2 Revisjonskriterier 
 

- Byggesøknader for tiltak som er i samsvar med loven og planverket, skal avgjøres 

innen 3 uker 

- Byggesøknader for tiltak som ikke er i samsvar med loven eller planverket, eller 

som krever dispensasjon, skal avgjøres innen 12 uker 

 

2.3 Data 
Som vist i KOSTRA-tall i tabell 3, er den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for søknader 

som er i samsvar med loven og planverket (3 ukers-saker) lengre enn den lovbestemte 

saksbehandlingstiden i 2018 og 2019, men ikke i 2020.  

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for søknader som ikke er i samsvar med loven 

eller planverket (12-ukerssaker) (tabell 4) har ifølge KOSTRA-tall gått markant opp fra 2018, 

men er likevel innenfor lovkravet. Saksbehandlingstiden blant kommuner i samme KOSTRA-

gruppe som Frøya kommune (KOSTRA-gruppe 3), er for øvrig en god del lavere enn i Frøya 

kommune, som vist i tabellens rad 2 og 3.  

Merk for øvrig at beskrevne KOSTRA-tall kun er et gjennomsnitt av sakene, og at en 

gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er kortere enn kravet, kan «skjule» flerfoldige saker 

med lengre saksbehandlingstid. Samtidig kan en gjennomsnittlig saksbehandlingstid som er 

lengre enn kravet, «skjule» flerfoldige saker som har kortere saksbehandlingstid.  

 

Tabell 1. Byggesøknader behandlet i alt (antall) 
 2018 2019 2020 

Frøya 92 147 143 
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Kilde: SSB (12690: Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid (K) 2015 - 2020. Statistikkbanken 
(ssb.no) 

 

Tabell 2. Byggesøknader behandlet med 3 ukers frist (antall) 
 2018 2019 2020 

Frøya 68 85 54 

 

 

Tabell 3. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers (21 dager) frist 
(dager) 
 2018 2019 2020 

Frøya 26 26 10 

Kostragruppe 3 18 17 16 

Landet uten Oslo 20 18 17 

Kilde: SSB (12690: Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid, etter region, statistikkvariabel og år. 
Statistikkbanken (ssb.no)) 

 

Tabell 4. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers (84 dager)  frist 
(dager) 
 2018 2019 2020 

Frøya 19 53 45 

Kostragruppe 3 35 38 36 

Landet uten Oslo 37 37 39 

Kilde: SSB (12690: Utvalgte tall for omfang og ressursbruk til planarbeid, etter region, statistikkvariabel og år. 
Statistikkbanken (ssb.no))  

 

Avdeling for byggesak i kommunen fører excel-skjemaer med relativt grundig og detaljert 

informasjon om saksbehandlingen av alle byggesøknader, hvor blant annet absolutt antall 

byggesaker med fristoverskridelser fremkommer, ikke bare gjennomsnittet av 

saksbehandlingstidene. Tallene i tabell 5 nedenfor er hentet fra disse skjemaene, og viser at 

det i 2020 var fristoverskridelse i 11 av 144 saker (syv 3-ukerssaker og fire 12-ukerssaker). 

Selv om gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 2020 var under lovkravet, var det altså 11saker 

med fristoverskridelser.  
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Når det gjelder 2021 (frem til begynnelsen av juni), var det ikke noen fristoverskridelser i 

saksbehandlingen av byggesaker i kommunen ifølge kommunens interne oversiktsdokument. 

Disse excel-skjemaene er som vedlegg 3 til denne rapporten. 

 

Tabell 5. Antall byggesaker med fristoverskridelser, Frøya kommune  
 2020 2021 

Antall søknader 
behandlet totalt, både 3 
& 12 ukers-saker 

144 37 

Antall 3 ukers-saker med 
fristoverskridelse 4 0 

Antall 12-ukerssaker med 
fristoverskridelse 7 0 

Kilde: Frøya kommune  

 
 

2.4 Vurdering 
 

3-ukerssaker 
Byggesøknader som er i samsvar med loven og planverket (3 ukers-saker), har i 2018 og 2019 

hatt en saksbehandlingstid som ikke er tilfredsstillende, og lengre enn det som er fastsatt i 

lovverket.  

I 2020 var imidlertid gjennomsnittlig saksbehandlingstid innenfor lovkravet, og antallet 3 -

ukerssaker med overskridelser begrenset seg til fire saker. Hittil i 2021 er det ingen 3-

ukerssaker med overskridelser, og 3-ukerssakene behandles i dag innenfor lovkravet.   

 

12-ukerssaker 

Byggesøknader som ikke er i samsvar med loven og planverket (12 ukers-saker), har ifølge 

KOSTRA en gjennomsnittlig behandlingstid som er innenfor lovkravet i perioden 2018 og 

frem til i dag. Selv om gjennomsnittlig saksbehandlingstid er innenfor lovkravet, er det likevel 

enkeltsaker med overskridelser i 2020, som omfatter totalt syv 12-ukerssaker. Etter 

revisjons syn er dette et moderat antall tatt i betraktning den totale saksmengden. Hittil i 2021 
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er det ingen 12-ukerssaker med overskridelser, og 12-ukerssakene behandles i dag innenfor 

lovkravet.   
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3 ÅRSAKER TIL EVENTUELLE OVERSKRIDELSER 
 

3.1 Problemstilling 
 

- Hva fremstår som årsaken til eventuelle overskridelser i saksbehandlingstidene i 

byggesaker, og hvilke tiltak gjøres for å utbedre forholdet? 

 

Denne problemstillingen er en beskrivende problemstilling, som ikke vil vurderes opp mot lov 

eller forskrift gjennom revisjonskriterier. 

 

3.2 Data 
 

Årsaker til overskridelser 

Kommunen opplyser at det har vært en del overskridelser i saksbehandlingstider i byggesaker 

de siste årene på grunn av økende mengde byggesaker, samt utfordringer med bemanning 

innen byggesaksbehandling.  

Den økte saksmengden kommer ifølge kommunen av at man har opplevd en kraftig tilflytning, 

og at mange dessuten ønsker å bygge seg hus. Det er også et økt press på bygging av 

fritidsboliger i kommunen.  

Utfordringene med bemanning skyldes ifølge kommunen delvis at det har vært en del utskifting 

av ansatte, og at det har vært vanskelig å få besatt stillinger med den nødvendige 

kompetansen.  

Det har ifølge kommunen dessuten medført forsinkelser i saksbehandlingen at saker har blitt 

sendt mellom ulike saksbehandlere med separate roller i saken. Dersom én saksbehandler 

ikke har fått utført sin oppgave i saken, grunnet manglende oversikt i ESA eller utskifting blant 

personell, har det også gått utover fremdriften for de eventuelle andre som bidrar i 

saksbehandlingen.  

Det har også gått med en del tid til oppfølging av søknader der det mangler vesentlige 

dokumenter fra søkerne. 
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Tiltak for å bedre saksbehandlingstidene 

Det var frem til 2019 én byggesaksbehandler. I dag er det ansatt to byggesaksbehandlere, 

hvorav den ene også har funksjon som fagleder byggesak.  

Dagens byggesaksbehandlere er henholdsvis jurist og byggingeniør. Det er dessuten ansatt 

en trainee i 100% stilling som kombinerer plan- og byggesaksbehandling og utdanning, med 

bindingstid på 2 år etter opparbeidede studiepoeng tilsvarende bachelorgrad.  

Når det gjelder ansvarsfordeling, utpekes det i dag én ansvarlig saksbehandler i hver enkelt 

sak.  Byggesaksbehandlere opplyser at man oppfatter ansvarsfordelingen som tydelig i dag.   

Med innføring av saksprogrammet «e-byggesak» (tatt i bruk fra juni 2021), forventer 

kommunen at utfordringer med manglende dokumentasjon fra søker reduseres, forutsatt at 

søkeren bruker eByggesøknad. Ved bruk av eByggesøknad er det ikke mulig å sende inn 

søknad før nødvendige dokumenter er vedlagt søknaden. 

Kommunen vurderer for øvrig å opprette en underavdeling for byggesak i Trondheim.  Dette 

vil kunne gjøre det lettere å rekruttere ansatte som saksbehandlere for Frøya kommune, men 

med kontorsted i Trondheim. 

Underavdelingen er ment å ha fokus på tiltakshavere for fritidsboliger, og andre 

tiltakshavere/søkere med tilholdssted i Trondheim.  

 

3.3 Revisors kommentar 
 

Det har frem til 2019 vært overskridelser i saksbehandlingstidene i byggesaker, som etter 

revisjonens oppfatning skyldes lav bemanning samt en ikke-hensiktsmessig organisering av 

den ansattressursen som forelå. Kommunen har selv tatt grep og økt bemanningen fra én til 

to byggesaksbehandlere pluss en trainee, innført et nytt elektronisk system for behandling av 

byggesøknader (e-byggesak), samt tydeliggjort ansvarsforholdet blant saksbehandlerne. 

Tiltakene fremstår som hensiktsmessige, og saksbehandlingstidene innen byggesaker er i dag 

i henhold til lovkravet, som vist i kapittel 2.  
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4 DISPENSASJONSPRAKSIS 
  

4.1 Problemstilling  
- Er kommunens praksis for å vurdere dispensasjon fra plan, planbestemmelser eller 

plan- og bygningsloven § 1-8 i byggesaker i tråd med regelverket? 

4.2 Revisjonskriterier 
- Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet 

til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i pbl. § 1-8  

- Dispensasjoner bør ikke innvilges, dersom statlig eller regional høringsinstans har 

frarådet dette  

- Dispensasjonssaker må være grunngitt av søker for å kunne bli realitetsbehandlet av 

kommunen 

- Nabovarsel skal være vedlagt dispensasjonssøknaden 

- Både de rettslige og faktiske sidene ved saken skal fremgå av vedtaket 

- Både vesentlighetskriteriet og kriteriet om klar overvekt av fordeler skal vurderes før 

innvilgelse av dispensasjon  

 

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1  

4.3 Generelt om dispensasjonsbehandlingen 
Virksomhetsleder for plan, miljø og forvaltning, heretter kalt virksomhetsleder, opplyser i 

intervju at en overvekt av dispensasjonssakene som blir behandlet i kommunen gjelder søknad 

om oppføring av tiltak i strandsonen. 

Dispensasjonssaker ble tidligere behandlet i avdeling for plansaker, men blir fra 2021 

behandlet i avdeling for byggesaker.  

Det er ulike krav i regelverket for hvordan dispensasjoner fra planer samt plan- og 

bygningsloven skal behandles (rettslige og faktiske sider skal vurderes, det skal være 

nabovarsling etc), og virksomhetsleder opplyser at saksbehandlingen følger disse kravene i 

dag.  

Som litt bakgrunnsinformasjon er fremstilt ulike opplysninger om dispensasjonssaker i 

kommunen, i tabell 6, 7 og 8. Som vist i tabell 6 er andelen innvilgede byggesøknader som 

skjer gjennom dispensasjon noe lavere enn landsgjennomsnittet, men betraktelig høyere enn 
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i kostragruppe 3. Tabell syv viser antall innvilgede byggesøknader i strandsonen, men er ikke 

ment som sammenligningsgrunnlag mot andre kommuner fordi dette er absolutte tall. 

Andelen søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder som ble innvilget, er noe høyere 

enn i landet og kostragruppe 3, som vist i tabell 8.  

 

 

Tabell 6. Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon 
fra plan (prosent)  
 2018 2019 2020 

Frøya 28 52 13 

Kostragruppe 3 21 19 7 

Landet uten Oslo 18 17 17 

Kilde:SSB  

 

Tabell 7. Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) 
 2018 2019 2020 

Frøya - 16 10 

Kostragruppe 3 94 148 15 

Landet uten Oslo 1224 884 801 

Kilde:SSB  

 

Tabell 8. Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget 
(prosent) 
 2018 2019 2020 

Frøya - 100 100 

Kostragruppe 3 98 98 98 

Landet uten Oslo 97 95 93 

Kilde:SSB  

 

Arkivgjennomgang 

Det er behandlet 24 byggesaker med dispensasjon fra plan eller planbestemmelser i 

tidsrommet januar 2020 frem til juni 2021. Revisjonen har foretatt en arkivgjennomgang av et 

tilfeldig utvalg på 10 saker av de 24 sakene i perioden. 

En sammenstilling av arkivgjennomgangen er gjengitt i tabell 6 og 7.  
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Tabell 9. Gjennomgang av utvalgte dispensasjonssaker  
 Sak 1  Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 

Type sak TEKNISK IN-
STALLASJON 

ANLEGG AV 
VEG TILBYGG FLYTEBRYGGE TILBYGG 

Grunngitt 
søknad JA JA JA JA NEI 

Nabovarsling IKKE 
RELEVANT JA JA JA JA 

Sendt på høring IKKE 
RELEVANT JA JA JA JA 

Samsvar med 
høringsuttalelser 

IKKE 
RELEVANT JA JA JA JA 

Faktiske sider er 
presentert i 
vedtaket 

JA JA JA JA JA 

Rettslige sider 
er presentert i 
vedtaket 

JA JA JA JA JA 

«Vesentlighetsvi
lkåret» i plan- og 
bygningsloven  
§ 19-2  

JA JA JA JA JA 

Vilkåret om 
«klar overvekt» i 
plan- og 
bygningsloven  
§ 19-2  

JA JA JA JA JA 

Kilde: Sammenstilling foretatt av Revisjon Midt-Norge SA 

 

 

Tabell 10. Gjennomgang av utvalgte dispensasjonssaker forts. 
 Sak  6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 

Type sak SJØBOD, KAI KAI, PLATTING GARASJE GARASJE TERRASSE 

Grunngitt 
søknad JA JA JA JA NEI 

Nabovarsling JA JA JA JA JA 

Sendt på høring JA NEI NEI JA NEI 

Samsvar med 
høringsuttalelser NEI IKKE 

RELEVANT 
IKKE 

RELEVANT JA IKKE 
RELEVANT 
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Faktiske sider er 
presentert i 
vedtaket 

JA JA JA JA JA 

Rettslige sider 
er presentert i 
vedtaket 

JA JA JA JA JA 

«Vesentlighetsvi
lkåret» i plan- og 
bygningsloven  
§ 19-2  

JA JA JA JA JA 

Vilkåret om 
«klar overvekt» i 
plan- og 
bygningsloven  
§ 19-2  

JA JA JA JA JA 

Kilde: Sammenstilling foretatt av Revisjon Midt-Norge SA 

 

 

4.4 Data: Dispensasjonssaker til høring  
Fire av ti saker i arkivgjennomgangen er ikke sendt på høring til statlig eller regional myndighet. 

Den saken som etter revisjonens syn i størst grad angår revisjonskriteriet, gjelder utvidelse av 

kai og platting i strandsonen (sak 7 i tabell ovenfor).  

Ifølge kommunen er denne saken ikke sendt på høring fordi saken innebærer dispensasjon 

fra planformålet i reguleringsplanen. Dersom det hadde vært tale om dispensasjon fra pbl. § 

1-8, eller et byggeforbud ville saken blitt oversendt sektormyndigheter ifølge kommunen.  

 

4.5 Vurdering: Dispensasjonssaker til høring  
Flertallet av sakene i arkivgjennomgangen som etter regelverket skal sendes på høring, er blitt 

sendt på høring av kommunen.  

Saken vedrørende utvidelse av kai, er imidlertid etter revisjonens syn en sak som i henhold til 

regelverket skal sendes på høring. Saken innebærer som påpekt av kommunen dispensasjon 

fra planverket, og ikke fra plan- og bygningsloven § 1-8. Dette er imidlertid etter revisjonens 

syn ikke grunn til å fravike regelen om ekstern høring, fordi sektormyndigheter også skal gis 

mulighet til å uttale seg ved dispensasjon fra planverk jf. Plan og bygningsloven § 19-1, siste 

setning.   

 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - FR 1170 Plan- og byggesak - 21 

4.6 Data: Hensyn til uttalelse fra regional/statlig 
høringsinstans 

 

I sak 6 er det gitt dispensasjon fra planverket for oppføring av sjøbod og kai. Fylkesmannen 

frarådet i brev til kommunen 04.09.20 etter høringsrunde at dette tiltaket ble gjennomført. 

Fylkesmannen varslet dessuten at man ville vurdere å påklage en eventuelt innvilget søknad i 

saken. Det ble deretter gjort endringer fra søkers side på det planlagte tiltaket, og kommunen 

godkjente i vedtak 20.11.21 den reviderte søknaden. Fylkesmannen påklaget dette vedtaket 

14.12.2020. Kommunen har således godkjent en dispensasjonssøknad som statlig 

høringsinstans har stilt seg negativ til, riktignok fire dager etter klagefristen.   

Som fastsatt i plan- og bygningsloven §19-2 fjerde ledd, bør kommunen ikke gi dispensasjon 

når statlig myndighet har frarådet dette: «Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon 

fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør 

heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når 

en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 

dispensasjonssøknaden.» 

Fylkesmannens klagefrist ble, som påpekt av kommunen i sitt saksfremlegg 

«……………KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON - OPPFØRING AV SJØBOD MED 

KAIFRONT» (udatert), oversittet med fire dager. Kommunen konkluderer i saksfremlegget at 

Fylkesmannens klagefrist er oversittet og derfor ikke tas til behandling, jf. Forvaltningsloven § 

29 og § 31. 

Revisjonen har stilt spørsmål til kommunen om en oversittelse av klagefristen med fire dager 

gir grunn til å se bort ifra klagen, når det allerede var klart at aktuelle høringsinstans var negativ 

til å gi dispensasjon til den opprinnelige og ureviderte søknaden, og varslet videre skritt dersom 

søknad ble innvilget. Kommunen svarer at:  

«Jf. pbl. 19-2 tredje ledd, skal kommunen i de tilfellene sektormyndigheter stiller seg negativt 

til tiltak i strandsonen, vektlegge dette i behandling av søknad. I denne saken gjaldt ikke 

dispensasjonen byggeforbudet i strandsonen, men hvorvidt man kunne tillate at bryggekant 

gikk utenfor det arealet som var regulert til naust/sjøhus.  

Kommunen har i slike saker tillatt at deler av bryggen stikker ut fra området avsatt/regulert på 

land, dette grunnet at det er nødvendig å få god nok dybde ved kai for å legge til med båt.  

Kommunen mener det er kurant å gi dispensasjon i slike saker, såfremt arealet på land 

(strandsonen) er avsatt/regulert til naust/sjøhus. 
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I denne saken vurderer kommunen at lokal kjennskap til områdene er avgjørende for å få en 

riktig behandling av saken, og at den lokale selvbestemmelsesretten derfor skal veie tyngre 

enn sektormyndigheters uttalelse i saken.» 

 

4.7 Vurdering: Hensyn til uttalelse fra regional/statlig 
høringsinstans 

 

Kommunen tar stort sett hensyn til uttalelser fra regional/statlig høringsinstans. Likevel har 

kommunen i én av de undersøkte sakene i arkivgjennomgangen gitt dispensasjon til tross for 

at statlig høringsinstans har uttalt seg negativt i saken. Kommunen har således, etter 

revisjonens syn, sett bort ifra plan- og bygningslovens bestemmelse som var gjeldende på 

aktuelle tidspunkt, om at det ikke bør dispenseres fra planer dersom statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt i saken (§19-2, fjerde ledd).  

Det forhold at Fylkesmannens endelige påklaging av vedtaket 14.12.20 kom fire dager for sent 

blir av revisjonen tillagt mindre vekt, fordi Fylkesmannen allerede ved første gangs uttalelse 

(04.09.20), frarådet å gi dispensasjon i saken. Det ble i den første uttalelsen dessuten varslet 

at Fylkesmannen ville vurdere å påklage vedtaket, dersom Fylkesmannens fraråding datert 

04.09.20 ikke ble fulgt av kommunen.  

I sum vurderes Fylkesmannens oversittelse av fristen for sin andregangs uttalelse som et 

relevant moment i saken, men ikke tilstrekkelig til å begrunne et unntak fra plan- og 

bygningsloven § 19-2 fjerde ledd.  

I arbeidet med arkivgjennomgangen har revisor dessuten registrert ytterligere en 

dispensasjonssak fra 2020 utenom det formelle datautvalget, der Statsforvalterens 

høringsuttalelse ikke er blitt hensyntatt i kommunens vedtak. Det er revisors inntrykk at 

kommunen ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til høringsuttalelser fra statlig / regional 

myndighet i dispensasjonssaker, jf. Plan og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd.   

Som påpekt av kommunen gjelder for øvrig lokal selvbestemmelsesrett, og krav om å følge 

frarådinger fra ekstern høringsinstans er ikke absolutte. Det er opp til kommunen å balansere 

mellom lokal selvbestemmelse og hensyn til uttalelser fra eksterne parter, og så er det sentrale 

spørsmålet om denne balansegangen blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte eller ikke, av 

kommunen.  
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4.8 Data: Vesentlighetskriteriet, rettslige/faktiske sider m.m  
 

Arkivgjennomgangen viser ellers at kommunen stort sett innfrir andre krav til behandlingen av 

dispensasjonssaker, med enkelte unntak. 

 

Begrunnelse for søknad 

I sak fem og ti er det ikke tilstrekkelig begrunnelse for søknaden. Det er riktignok en 

begrunnelse for hvorfor søknaden er av en slik art at det må søkes om dispensasjon fra 

planverket. Det er likevel ikke en begrunnelse for hvorfor det er et behov fra søkers side å 

oppføre tiltaket, noe som kan sies å være to forskjellige ting.  

 

Nabovarsel 

I kommunens vedtak i de sakene som er plukket ut til arkivgjennomgang, opplyses at det 

foreligger dokumentasjon på gjennomført nabovarsel. Denne dokumentasjonen foreligger 

imidlertid ikke i kommunens saksbehandlersystem, og på forespørsel fra revisjonen opplyser 

kommunen at det foreligger dokumentasjon dersom det er kommet eventuelle merknader fra 

naboer.  

Arkiveringen er noe mangelfull, og revisjonen kan ikke se at dokumentasjon på utført 

nabovarsel foreligger slik som det er opplyst om i vedtakene. Revisjonen tar likevel 

kommunens utsagn til etterretning, og legger til grunn at nabovarsler er gjennomført selv om 

dokumentasjon på dette ikke er tilgjengelig.  

 

Rettslige og faktiske sider i saken 

For alle saker revisor har gjennomgått, er det i vedtaket vist til faktiske sider ved saken, samt 

de rettsregler som får anvendelse i saken. 

 

 

Vesentlighetskriteriet og kriteriet om klar overvekt av fordeler 

Det er i alle de undersøkte sakene vurdert hvorvidt hensynene til bestemmelsene det 

dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Det er også vurdert hvorvidt fordelene ved å gi 

dispensasjon er større enn ulempene.  
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4.9 Vurdering: Vesentlighetskriteriet, rettslige/faktiske 
sider m.m 

 

Begrunnelse for søknad 

Sakene i arkivgjennomgangen er stort sett tilstrekkelig begrunnet med unntak av to vedtak, 

som ikke inneholder en begrunnelse for oppføringen av tiltaket. Revisjonen vurderer dette som 

mindre alvorlig, siden sunn fornuft tilsier at det er legitime grunner for oppføringen av tiltakene. 

Kommunen bør likevel sikre at det foreligger en tilstrekkelig skriftlig begrunnelse i alle 

dispensasjonsvedtak.  

 

Nabovarsel 

Det er ikke vedlagt nabovarsler til dispensasjonssøknadene og revisjonskriteriet er således 

ikke innfridd. Revisjonen tar likevel kommunens opplysninger til orientering, og legger til grunn 

at nabovarsler er gjennomført selv om dokumentasjon på dette ikke foreligger. Arkiveringen 

på området er mangelfull.  

 

Rettslige og faktiske sider i saken 

De rettslige og faktiske sidene i søknadene er omhandlet i kommunens vedtak på en 

tilfredsstillende måte, og i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Vesentlighetskriteriet og kriteriet om klar overvekt av fordeler 

Revisor vurderer at vesentlighetskriteriet og kriteriet om klar overvekt av fordeler vurderes på 

en tilfredsstillende måte av kommunen før dispensasjon innvilges, og i henhold til plan og 

bygningsloven § 19-2. 

 

 

 

 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - FR 1170 Plan- og byggesak - 25 

5 KOMMUNENS BEHANDLING AV PLANFORSLAG 
RETTET FRA PRIVATE FORSLAGSSTILLERE 

 

5.1 Problemstilling 
- Er behandlingen av planforslag rettet fra private forslagstillere utført i henhold til plan- 

og bygningsloven? 

5.2 Revisjonskriterier 
 

- Hvorvidt et privat planinitiativ fører frem eller ikke, skal av kommunen i oppstartfasen 

besluttes på et så tidlig tidspunkt som mulig og senest like etter oppstartmøte med 

forslagstiller.  

- Kommunen må behandle formelle forslag til detaljregulering innen 12 uker (84 dager) 

etter at forslaget har kommet inn til kommunen.  

- Det skal skrives referat fra oppstartmøter mellom planmyndigheten og private 

forslagsstillere 

- Saker med vesentlig uenighet mellom forslagsstiller og kommunen, skal forelegges for 

kommunestyret dersom forslagstiller krever det.  

 

5.3 Data 
 

Generelt 

Pr juni 2021 har saksmengden med private planinitiativ vært liten, med 1 sak registrert. Antall 

saker tidligere år er fremstilt i tabell 11 (tall oppgitt av kommunen).  

Kommunen har nedskrevne rutiner for saksgangen på området, som er forelagt for revisjonen. 

Dette er rutiner både i form av hvem som gjør hva, og ansvarsfordelingen mellom forslagstiller 

og kommunen. Milepæler og kravspesifikasjoner er også en del av disse rutinene. 

Tabell 11. Antall plansaker med privat forslagstiller, Frøya kommune 
2018 2019 2020 2021 

2 5 2 1 

                                                                        Kilde: Frøya kommune  
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Beslutning om hvorvidt planinitiativ fører frem eller ikke  

Fagleder plan opplyser at når forslagsstiller sender inn en anmodning før oppstart og 

igangsetting, har forslagsstiller rett til behandling. Er planen og det som skal reguleres, i tråd 

med overordnet plan, har søker rett til godkjennelse etter avholdt oppstartsmøte. Gjelder for 

eksempel planinitiativet fritidsboliger i et LNF-område i strandsonen, kan kommunen avslå 

planinitiativet. Et slikt avslag bør skje så tidlig som mulig i planprosessen, og aller helst da før 

oppstartsmøte. 

 

Saksbehandlingstid for private planforslag 

Når det gjelder behandlingstiden fra det formelle planinitiativet er mottatt til det sendes på 

offentlig ettersyn, hender det ifølge fagleder plan at det går mer enn 12 uker. Dette begrunnes 

ut fra utfordringer knyttet til ressurs/utskiftninger på avdelingen. 

En nærmere beskrivelse av saksbehandlingstidene for alle reguleringsforslag med privat 

forslagstiller mellom 2018 og 2021, er presentert i tabell 13 til 17 nedenfor. 

Saksbehandlingstidene er her målt fra kommunen har mottatt planforslag fra søker, til 

kommunen sender saken på høring. Beregningene er gjort av revisjonen, basert på 

datamateriale gjort tilgjengelig av kommunen. Som tabellene viser, er saksbehandlingstidene 

lengre enn lovens bestemmelse på 12 uker (84 dager) i åtte av ti saker. Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid i datagrunnlaget er på 180 dager.  

Det bør bemerkes at i en del av sakene sendes planforslaget tilbake til forslagstiller underveis 

i prosessen for retting o.l. Noen ganger tar eventuelle rettinger noe tid, og dette er naturligvis 

noe kommunen ikke har kontroll over. Saksbehandlingstiden fratrukket rettinger er gjengitt i 

kolonnene til høyre i tabellene. Som tallene viser, er det da syv av ti saker hvor 

saksbehandlingstiden er lengre enn lovens bestemmelse på 12 uker. Gjennomsnittlig 

saksbehandlingstid fratrukket forslagsstillers rettinger er på 156 dager.  

 

Tabell 12. 2018: Saksbehandlingstider (dager) fra privat planforslag er mottatt, til saken 
sendes på offentlig høring og ettersyn. 

 Saksbehandlingstid totalt 
Saksbehandlingstid 

fratrukket forslagsstillers 
rettinger o.l. 

Sak 1 11 10 

Sak 2 766 711 
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Sak 3 69 69 

Kilde: Sammenstilling foretatt av Revisjon Midt-Norge SA  

 

Tabell 13. 2019: Saksbehandlingstider (dager) fra privat planforslag er mottatt, til saken 
sendes på offentlig høring og ettersyn. 

 Saksbehandlingstid totalt 
Saksbehandlingstid 

fratrukket forslagsstillers 
rettinger o.l. 

Sak 1 158 152 

Sak 2 91 90 

Sak 3 215 180 

Sak 4 118 21 

Kilde: Sammenstilling foretatt av Revisjon Midt-Norge SA  

 

Tabell 14. 2020: Saksbehandlingstider (dager) fra privat planforslag er mottatt, til saken 
sendes på offentlig høring og ettersyn. 

 Saksbehandlingstid totalt 
Saksbehandlingstid 

fratrukket forslagsstillers 
rettinger o.l. 

Sak 1 143 138 

Sak 2 116 94 

Kilde: Sammenstilling foretatt av Revisjon Midt-Norge SA  

 

Tabell 15. 2021: Saksbehandlingstider (dager) fra privat planforslag er mottatt, til saken 
sendes på offentlig høring og ettersyn. 

 Saksbehandlingstid totalt 
Saksbehandlingstid 

fratrukket forslagsstillers 
rettinger o.l. 

Sak 1 112 98 

Kilde: Sammenstilling foretatt av Revisjon Midt-Norge SA  

 

Tabell 16. 2018 – 2021: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) fra privat planforslag er 
mottatt, til saken sendes på offentlig høring og ettersyn.  

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid totalt 

i perioden 

Gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid totalt 

i perioden fratrukket 
forslagsstillers rettinger 

o.l. 
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180 156 

Kilde: Sammenstilling foretatt av Revisjon Midt-Norge SA  

 

Referat fra oppstartmøter 

Det skal ifølge kommunen skrives referat fra alle oppstartsmøter, og fagleder plan opplyser at 

man har en ny og oppdatert mal for referat som fungerer bra. Deler av referatet er 

forhåndsutfylt, og det gjøres notater underveis og foretas etterarbeid. Referatet sendes så til 

initiativtaker for godkjenning.3 

Revisors arkivgjennomgang av alle ferdigbehandlede saker de siste tre år bekrefter 

kommunens opplysninger, og det er skrevet referat fra alle oppstartmøter med private 

forslagstillere i datautvalget.  

 

Saker med vesentlig uenighet 

I saker med vesentlig uenighet mellom kommunen og forslagstiller skal saken legges frem for 

kommunestyret for avgjørelse, dersom forslagstiller krever det. Fagleder plan kjenner ikke til 

tilfeller der forslagsstiller har krevd at saken forelegges kommunestyret, uten at dette faktisk 

blir gjort. Ifølge fagleder plan har dette imidlertid ikke vært noen aktuell problemstilling de siste 

årene. 

Kommunen har avslått flere private planforslag tidligere, da tiltak ikke har vært i samsvar med 

overordnet plan. Tre av disse planforslagene, som ble fremmet for en del år tilbake, ble tatt 

opp til politisk behandling og administrasjonens innstilling ble ikke tatt til følge av 

kommunestyret, og dermed omgjort til gunst for forslagsstiller.  

 

 

 

3 Dersom man får inn merknader etter høringsrunden, har kommunen en klausul i referatet fra oppstartsmøte som 

bestemmer at forslagsstilleren er den som skal foreta endringer etter høring og ettersyn. Dersom kommunen mottar 

merknader i høringsperioden, registreres disse og kommunen sier noe om hva som må gjøres for å få planen 

godkjent. Det kan oppstå tilfeller hvor forslagsstiller er uenig i de endringer som kommunen bestemmer.   
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5.4 Vurdering 
 

Beslutning om hvorvidt planinitiativ fører frem eller ikke  

Kommunens praksis for avgjørelse av hvorvidt et planinitiativ skal føre frem eller ikke, vurderes 

som tilfredsstillende og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. 

 

Saksbehandlingstid for private planforslag 

Som vist i tabell 14 til 18 er gjennomsnittlig saksbehandlingstid for private planforslag lengre 

enn 12 uker, og kommunens arbeid er således ikke i henhold til plan- og bygningsloven § 12-

11. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er høyere enn regelen i loven også dersom 

man trekker fra tiden hvor søknadene sendes til forslagstiller for retting o.l.  

 

Referat fra oppstartmøter 

Vurdert ut fra de saker som er gjennomgått, har kommunen en tilfredsstillende praksis for å 

skrive referater fra oppstartmøter med private forslagstillere.  

 

Saker med vesentlig uenighet 

Etter revisors vurdering har kommunen en tilfredsstillende praksis for å sende saker med 

vesentlig uenighet mellom kommunen og forslagstiller, til kommunestyret for avgjørelse. Slike 

saker blir således behandlet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.  
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6 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 
 

Regulære byggesaker 

Kommunen har frem til 2019 hatt en ikke tilfredsstillende gjennomsnittlig saksbehandlingstid i 

byggesaker, som etter revisjonens oppfatning skyldes lav bemanning samt en ikke-

hensiktsmessig organisering av den ansattressursen som forelå. Kommunen har imidlertid 

utført tiltak i organisasjonen, herunder blant annet økt bemanning og tydeliggjøring av 

ansvarsforhold blant ansatte. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er i dag tilfredsstillende og 

innenfor kravene i loven, og overskridelser begrenser seg til et mindre antall saker. Kommunen 

bør likevel sørge for å sikre at kravene til saksbehandlingstider overholdes i alle saker. 

 

Dispensasjonssaker 

Kommunens praksis for å vurdere dispensasjon fra plan, planbestemmelser eller plan- og 

bygningsloven § 1-8 i byggesaker, er i tråd med regelverket på en del punkter.  

Kommunen bør likevel vurdere egen praksis for å sende dispensasjonssaker på høring, da én 

undersøkt sak i datautvalget, som etter revisors syn direkte berører sektormyndighetene, ikke 

er sendt til høring. Dette er etter revisors syn ikke i henhold til plan- og bygningsloven § 19-1.  

Kommunen bør dessuten vurdere om høringsuttalelser fra ekstern høringsinstans har blitt godt 

nok hensyntatt i tidligere saker. Revisor registrerer at en av høringsuttalelsene i datautvalget 

ikke er blitt tatt hensyn til, og forholdet er etter revisors syn ikke i henhold til plan- og 

bygningsloven § 19-2 fjerde ledd. For saker som blir behandlet etter juni 2021 er for øvrig 

lovens regel om hensyntagen til høringsuttalelser blitt lempet på, og kommunen står noe friere 

i utøvelsen av kommunal selvbestemmelse. 

 

Plansaker med privat forslagstiller 

Behandlingen av planforslag rettet fra private forslagstillere utføres stort sett i henhold til 

utvalgte kriterier i plan- og bygningsloven, med unntak av saksbehandlingstidene i slike saker. 

Flertallet av plansaker med privat forslagstiller har en saksbehandlingstid som er lengre enn 

regelen i loven. Kommunen bør derfor vurdere å innføre tiltak som sikrer at 

saksbehandlingstiden i plansaker med privat forslagstiller overholdes.  
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7 HØRING 
 

En foreløpig rapport ble sendt på høring til kommunedirektøren i Frøya kommune 29.07.21. 

Kommunens høringsuttalelse er gjengitt i sin helhet nedenfor. Høringsuttalelsen har medført 

rettinger av faktafeil i kapittel 4 og 3 i rapporten.  

 

«Forvaltningsrevisjonsrapport plan og byggesak 
Nedenfor gis vår tilbakemelding punktvis: 
-          Ansvaret for behandling av dispensasjoner ble overført fra plan til byggesak i 2021 (ikke 2020 slik 

rapporten sier). Dette var et grep som ble tatt for å frigjøre tid for arealplanleggerne til å 
konsentrere seg om reguleringsplanarbeidet. I tillegg gir en slik ansvarsoverføring 
byggesaksbehandlerne et komplett saksansvar, noe som vil  redusere deres saksbehandlingstid. 

-          Fra april 2020 har virksomheten blitt gitt anledning til å behandle dispensasjoner på delegert 
myndighet dersom det ikke foreligger merknader av vesentlig betydning fra naboer eller 
sektormyndigheter. Øvrige saker behandles politisk. 

-          Trainéen som ble tilsatt i 2021 skal betjene hele virksomhetsområde over en 4-årsperiode – ikke 
bare byggesak. 

-          3-ukers saker med vesentlige mangler blir omgjort til 12-ukers saker (byggesak) 
-          En overvekt av dispensasjonssakene som blir behandlet i kommunen gjelder søknad om 

oppføring av tiltak i LNF-områder eller i strandsonen, eller i en kombinasjon av disse. 
-          Dispensasjoner bør ikke innvilges dersom det foreligger frarådinger fra statlig eller regional 

høringsinstans (sektormyndighet), men det er ikke et absolutt krav. Det er opp til kommunen 
selv å balansere mellom lokal selvbestemmelse og hensynet til uttalelser fra eksterne 
høringsparter. Denne balansegangen mener vi kommunen behersker på en tilfredsstillende måte 
med bakgrunn i vår lokalkunnskap om de aktuelle områdene. 

-          Overskridelser på saksbehandlingstid for dispensasjoner og private planforslag kan i stor grad 
forklares med til dels store utfordringer knyttet til kapasitet på fagområdet. I perioden 2019-
2021 har det vært flere utskiftinger i bemanningen og svært mye tid er gått med til opplæring av 
nyansatte. I tillegg har en ansatt hatt lovhjemlet permisjon i 2021. Reell kapasitet har derfor vært 
svært lav. 

-          Vi mangler opplysninger om hvilke saker som er lagt til grunn for rapporten og kan derfor ikke 
kvalitetssikre innholdet i vurderingen, verken når det gjelder manglende oversendelser til høring 
eller resultat av saksbehandlingen. På generelt grunnlag kan vi imidlertid si at alle saker sendes til 
eksterne høringsparter dersom deres ansvarsområder blir berørt. Saker der administrasjonen 
vurderer en negativ innstilling blir derimot ikke sendt til høring. 

  
Vennlig hilsen 
Frøya kommune» 
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon (§15) skal det etableres revisjonskriterier for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være 

begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative 

kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), 

administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne forvaltningsrevisjonen 

har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier: 

 

Saksbehandlingstid byggesak 

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har laget en veiledning for byggesaksforskriften (SAK10). 

Her breføreres også tidsfristene i plan- og bygningsloven (Pbl). Veilederen sier følgende om 

tidsfristene i loven4:   

«Pbl. § 21-7 regulerer alle tidsfrister med rettsvirkninger som plan- og bygningsmyndighetene 

er bundet av. Rettsvirkningene ved fristoverskridelse fremgår direkte av bestemmelsen. 

Det fremgår av pbl. § 21-7 første ledd at kommunen skal avgjøre byggesaker innen 12 uker, 

med mindre annet følger av andre eller tredje ledd. Fristen på 12 uker omfatter søknad om 

tillatelse etter pbl. § 20-2. Også byggesaker som krever dispensasjon fra plan og 

planbestemmelser skal behandles av kommunen innen 12 uker, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd. 

Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige 

myndigheter, jf. pbl. § 19-1.  

I tillegg hjemler pbl. § 19-2 adgang til å fastsette tidsfrist med rettsvirkning for søknad som 

kun gjelder dispensasjon, og det er i byggesaksforskriften § 7-4 fastsatt at også slike 

søknader skal avgjøres innen 12 uker. Heller ikke i disse tilfellene vil fristen løpe i den tiden 

søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.  

Det vil være ansvarlig søker eller tiltakshaver, avhengig av type tiltak, som foreslår om 

søknaden skal behandles etter pbl. § 21-7 første, andre eller tredje ledd. 

 

4 Direktoratet for byggkvalitet, Byggesaksforskriften (SAK10) med veileder. 2020, hentet fra: 
https://dibk.no/Templates/DIBK/Pages/Veiledninger/Print/PrintChapter.aspx?chapterId=19197 
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Det er ikke alltid at kommunen har hele 12 uker til sin saksbehandling. I bestemmelsens 

andre ledd første punktum fremgår det at kommunen kun har en frist på 3 uker til å behandle 

søknad om tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-3 dersom følgende vilkår er oppfylt: 

 Søknaden er fullstendig, det vil si at den inneholder all nødvendig informasjon 

 Tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i loven, 

 Det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere 

 At ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er 

nødvendig, og 

 Kommunen har ikke forlenget saksbehandlingsfrist etter SAK § 7-3 

Også for tiltak etter pbl. § 20-4, som er tiltak som kan bygges uten ansvarlige foretak, har 

kommunen en frist på 3 uker til å behandle søknaden. Denne fristen gjelder selv om naboer 

eller gjenboere har gitt merknader 

 

Dispensasjon  

Fylkesmannen har laget en veileder for kommunens behandling av dispensasjonssaker. I 

veilederen er det gitt følgende forklaring av «dispensasjon»5:  

«Dispensasjon etter pbl. § 19-2 betyr at det i et enkelttilfelle gis unntak fra bestemmelser i 

loven, forskrifter eller planer fastsatt i medhold av loven. Dispensasjon er en «sikkerhetsventil» 

som skal sikre fleksibilitet, for eksempel der det er behov for raskt å gjøre små justeringer når 

planen skal realiseres. En dispensasjon fra en plan endrer ikke planen, den innebærer bare at 

planen fravikes for det søknaden omfatter.      

Det er ingen som har krav på å få dispensasjon. Det skal ikke være kurant å fravike lov eller 

gjeldende planer uten at dette er grundig og faglig begrunnet. En praksis der det stadig gis 

enkelt-dispensasjoner uthuler og svekker arealplaner som overordnet styringsverktøy, og gir 

dårlig forutsigbarhet for grunneiere og tiltakshavere. I motsetning til dispensasjon, er 

reguleringsplan et resultat av en prosess som sikrer informasjonsutveksling og medvirkning.      

 

5 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Dispensasjonsveileder, 2020. Hentet fra: https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-
vestfold-og-telemark/plan-og-bygg/dokumenter/veileder-for-dispensasjoner-etter-plan-og-bygningsloven-fmvt-juni-2020-
bokmaal.pdf 
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For å sikre en demokratisk beslutningsprosess og ivareta alle hensyn og interesser, må 

kommunen vurdere om tiltaket bør fremmes i form av en reguleringsplan. Et tiltak som har 

vesentlig virkning for miljø og samfunn, bør behandles gjennom en planprosess 

(kommuneplan eller reguleringsplan). Dersom kommunen kommer til at tiltaket omfattes av en 

reguleringsplikt, er dette et selvstendig avslagsgrunnlag for dispensasjonssøknaden». 

Av lovens § 19-1 oppstilles krav til søknad om dispensasjon:  

«Dispensasjon krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten 

som nevnt i § 21-3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad 

fremmes samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke 

berører naboens interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 

berørt, skal få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet 

i § 1-8. 

I lovens § 19-2 oppstilles vilkår for å kunne innvilge søknad om dispensasjon:   

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 

medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 

dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 

dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 

og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 

bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.6 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for 

behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre myndigheters 

 

6 Merk at Plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd ble tatt bort fra lovteksten i juni 2021. Endringen har ikke 
tilbakevirkende kraft til saker som ble behandlet før dette, slik som sakene som er undersøkt i denne 
forvaltningsrevisjonen 
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uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang til fristforlengelse 

og konsekvenser av fristoverskridelse». 

Lovkommentarene til plan og bygningsloven som kom i revidert utgave i 2020 har viser til at 

det i dispensasjonssaker er behov for at kommunen gir en utfyllende begrunnelse for vedtak 

om dispensasjon7 

 

Saksbehandlingsregler i forvaltningsloven 

Av forvaltningsloven § 25 gis det krav til innholdet i begrunnelsen for vedtaket: 

«I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. 

I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal 

begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de 

faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en 

henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten 

vedlegges kopi av framstillingen. 

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør 

nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til 

retningslinjene være tilstrekkelig.» 

Pbl sin formålsbestemmelse sier noe om de overordnede hensyn som skal ivaretas, og hva 

virksomheten etter loven går ut på. Bestemmelsen kan ha betydning både for tolkningen av de 

enkelte bestemmelser i loven og for det skjønn forvaltningen utøver i medhold av loven8. 

Plan og bygningsloven har følgende formålsbestemmelse i § 1-1:  

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. 

 

7 Lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven, revidert utgave 2020. s 233, hentet fra: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/f40140e7686a4299ad3f1129dfe4df2f/no/pdfs/revidert--lovkommentar-til-pbl-2008-
15april-2020.pdf 
8 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, pbl § 1-1. Lovens formål, 2009, hentet fra: 
https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-1-
fellesbestemmelser/-1-1-lovens-formal/id556730/ 
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Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver 

og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og 

planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 

interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for 

miljø og samfunn skal beskrives. 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming 

av omgivelsene.» 

Av forarbeidene til ny forvaltningslov fremgår det at læren om myndighetsmisbruk ofte er 

fremstilt som et sett med ulovfestede skranker for forvaltningens skjønnsutøving. Den 

innebærer at forvaltningen ved skjønnsutøvingen er avskåret fra å legge vekt på 

utenforliggende hensyn, og å treffe avgjørelser som er vilkårlige, grovt urimelige eller som 

innebærer usaklig forskjellsbehandling9. 

 

Revisor har utledet følgende revisjonskriterier: 

Byggesaksenheten skal påse at:  

- Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og 
forbudet i pbl. § 1-8  

- Dispensasjoner bør ikke innvilges, dersom statlig eller regional 
høringsinstans har frarådet dette  

- Dispensasjonssaker må være grunngitt av søker for å kunne bli 
realitetsbehandlet av kommunen 

- Nabovarsel skal være vedlagt dispensasjonssøknaden 
- Både de rettslige og faktiske sidene ved saken skal fremgå av vedtaket 
- Både vesentlighetskriteriet og kriteriet om klar overvekt av fordeler vurderes 

før innvilgelse av dispensasjon  

 

9 NOU 2019: 5. Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven), hentet fra: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/?ch=35 
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Behandling av private planforslag: 

Plan og bygningsloven § 12-11 omhandler kommunens arbeid med private planinitiativ: 

«Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 

senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om 

forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og 

behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative 

forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal 

forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med 

kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt 

kommunestyret» 

Pbl §12-8: «Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre 

interesserte varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal 

planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om 

hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Det skal skrives referat fra 

møtet. Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre 

planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt kommunestyret til vurdering. 

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 

initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis 

ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke 

påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 

avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 

kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig 

underretning.» 

Revisor har utledet følgende revisjonskriterier: 

- Hvorvidt et privat planinitiativ fører frem eller ikke, skal av kommunen i 
oppstartfasen besluttes på et så tidlig tidspunkt som mulig og senest like etter 
oppstartmøte med forslagstiller.  

- Kommunen må behandle et formelt forslag til detaljregulering innen 12 uker 
etter at forslaget har kommet inn til kommunen.  
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- Det skal skrives referat fra oppstartmøter mellom planmyndigheten og private 
forslagsstillere 

- Saker med vesentlig uenighet mellom forslagsstiller og kommunen, skal 
forelegges for kommunestyret dersom forslagstiller krever det.  
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VEDLEGG 3 – KOMMUNENS SAKSBEHANDLING AV 
BYGGESAKER I 2020, INTERNT OVERSIKTSDOKUMENT 
(UTDRAG) 
 

 

 

 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - FR 1170 Plan- og byggesak - 40 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



This document package contains:

-   (this page)
-  The original document(s)
 - The electronic signatures. These are not visible in the 
document, but are electronically integrated.

This file is sealed with a digital signature.

The seal is a guarantee for the authenticity 

of the document.

Fullstendighetserklæring

Seim, Eirik Gran 2021-08-13 15:18BANKID



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 121 U01  
Arkivsaksnr.: 21/757    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
STRATEGISK NÆRINGSPLAN LAKSEREGIONEN 2021 - 2025 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune slutter seg til Strategisk Næringsplan for Lakseregionen 
2. Satsningsområder - også reiseliv - og målsettinger implementeres i egen 

Strategisk Næringsplan 
3. Frøya kommune deltar i et næringsråd bestående av næringsansvarlige i 

kommunene, ONF og regionens næringshager 
4. Det skal utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  

 
 
 
Vedlegg: 
 

 Utkast Strategisk næringsplan 
 
Saksopplysninger:   
 
I Formannskapets møte 20.04.2021 – sak 80/21 – ble følgende vedtak fattet: 
  

1. Formannskapet tar utkast til Strategisk næringsplan for Lakseregionen til orientering  
2. Satsningsområder og målsettinger implementeres i egen Strategisk næringsplan  
3. Endelig forslag til Strategisk næringsplan for Lakseregionen kommer til politisk 

behandling i Frøya kommune i slutten av juni  
 
Planen ble drøftet i Kommunedirektørutvalget (KDU) 13.08.2021 hvor også næringsansvarlige i 
kommunene var til stede. Tilbakemeldinger her var at planen mangler forankring og at det går 
for lite fram hva som er regionens felles tiltak og hva som er kommunenes tiltak. Videre blir det 
gitt råd om å diskutere planen i felles møte med formannskapene i løpet av høsten 2021. Det ble 
diskutert om det skulle opprettes et næringsråd som får i oppdrag å følge opp planen og 
utarbeide årlige handlingsplaner. 
 
I regionrådsmøtet 17.09.2021 – sak 40/21 – var ferdigstilling av SNP tema. Det var enighet i 
at en felles handlingsplan er viktig for måloppnåelsen i arbeidet. Det skal opprettes et 
næringsråd. Det er viktig at dette er godt forankret i KDU da det handler om bruk av 
administrative ressurser i kommunene. Viktig med klare linjer når det skal settes ned næringsråd. 
Det er viktig å finne ut hva vi samarbeider om - skal samarbeide om. I møtet ble man enige om: 



 
 Strategier for reiseliv revideres og innarbeides i planen 
 Det opprettes et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, ONF og 

regionens næringshager 
 Det utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  

 
Vurdering: 
 
Strategisk næringsplan er regionens felles plan for næringsutvikling. Planen inneholder 
strategier og tiltak det er bred enighet om i regionen. Dokumentet brukes til forankring av 
uttalelser, grunnlag for høringer, iverksetting av prosjekter og tildeling av regionale 
næringsfond. En revisjon var nødvendig med bakgrunn i ny kommunestruktur. Det foreligger 
også nye regionale planer som har betydning for de lokale føringer i vår plan. Dette er planer 
og strategier innen næringsutvikling, samferdsel og arealforvaltning for å nevne noen.  
 
Dagens plan oppleves som nyttig og av den grunn er det denne gangen kun foretatt en 
revisjon av planen. Det som er nytt er en vektlegging av reiseliv som felles satsingsområde i 
regionen. Videre er det ønske om årlige handlingsplaner og prioriteringer. Det er nødvending 
å involvere kommunene i gjennomføring av planen og det settes derfor ned et næringsråd 
bestående av næringsansvarlige i kommunene. Næringsalliansen og Næringshagene i 
regionen. Handlingsplan er planlagt behandlet i felles formannskap januar 2022. 
 
En strategisk næringsplan (SNP) for en region bestående av 8 forskjellige kommuner er ei 
utfordring. Det er mange lokale hensyn å ta. Den enkelte kommune har sine fortrinn som 
man ønsker å sette fokus på, noe som kan være gjenstand for konflikt for fellesskapet 
(regionen). 
 
Forslaget til SNP for Lakseregionen er godt gjennomarbeidet og beskriver i hovedsak samme 
utfordringer som Frøya kommune opplever. Satsningsområdene i Frøya kommunes SNP er 
som følger: 
 

 Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 
 Frøya skal bli internasjonalt ledende på marine næringer 
 Frøya setter fokus på utdanning, kompetanseutvikling og forskningsaktivitet 
 Frøya kommune må sikre tilgang til å rekruttere god og tilstrekkelig arbeidskraft 
 Vi skal jobbe for å få attraktive og konkurransedyktige rammevilkår 
 Vi skal utvikle Sistranda sentrum 

 
Satsningsområdene i Lakseregionens SNP: 
 

 Matproduksjon  
o Blå mat  
o Grønn mat og naturbruk  

 Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi 
 Samferdsel og annen infrastruktur 
 Utdanning, rekruttering og kompetanse 
 Utvikling av rammevilkår for industrien 
 Det grønne skiftet 



 
Samtlige satsningsområder i vår egen SNP er hensyntatt i Lakseregionens SNP, også 
utvikling av sentrum; Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, 
næring, kultur og besøk 
 
Frøya kommune rullerer nå egen SNP. Det er viktig at elementer fra Lakseregionens SNP 
implementeres i vår plan, der vi også hensyntar regionens satsningsområder, og i det videre 
arbeidet også elementer i den årlige handlingsplanen. Det er viktig for regionen at SNP er 
overordnet, men har sammenheng med kommunale planer. Viktig at også strategier for 
reiseliv implementeres i planen. 
 
Kommunedirektøren tilråder derfor at: 
 

 Frøya kommune slutter seg til Strategisk Nærinsplan for Lakseregionen 
 Satsningsområder - også reiseliv - og målsettinger implementeres i egen Strategisk 

Næringsplan 
 Frøya kommune deltar i et næringsråd bestående av næringsansvarlige i kommunene, 

ONF og regionens næringshager 
 Det skal utarbeides årlige handlingsplaner til strategien  
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FORORD
Høsten 2013 vedtok kommunene i Orkdalsregionen å sette i gang arbeid 
med Strategisk Næringsplan. Sluttproduktet ble vedtatt i Orkdalsregionen 
høsten 2015. Det er kommunene i regionen som er eiere av den strategiske 
næringsplanen, og som arbeidet med utvikling av planen i tett samarbeid 
næringsalliansen, regionrådet og det private næringsliv.
Når vi nå for første gang reviderer SNP, så vil det være naturlig å ta utgangspunkt 
i den planen vi har, og tenke at den reviderte utgaven bygges opp på samme 
måte, men som også tar innover seg, at det siden sist, har vært endringer i 
kommunestruktur og fylkesstruktur i Trøndelag og at regionens næringsliv har 
vært i endring.
Det er viktig å nevne at vi, siden 2015, har fått økt fokus på FN sine 17 
bærekraftsmål, sirkulær- og bioøkonomi, digitalisering og globale pandemier. Det 
interkommunale politiske råd for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen har i tillegg 
signalisert et sterkt ønske om at reiseliv blir et satsningsområde i årene som 
kommer. 
Det er også viktig at vi reviderer en plan det er lett å forholde seg til, og som 
legger til rette for at kommunene bruker denne SNP som en støtteplan når de 
skal utvikle sine egne næringsplaner i årene som kommer.
Regionen er rik på ressurser, har bredt sammensatt kompetanse og 
representerer et stort mangfold av bedrifter. Denne reviderte SNP vil bidra til å 
meisle ut regionens plass i Trøndelag og nasjonen. Den vil synliggjøre hvordan 
regionen og kommunene kan samvirke med omlandet sitt for å lykkes i en 
langsiktig næringsutvikling for hele regionen.
Regionen vi tilhører er en smeltedigel av mennesker og næringsliv. Regionen har 
et lokalt, regionalt, nasjonalt og et internasjonalt næringsliv med stor grad av 
produksjon og eksport av metaller, fi sk- og kjøttprodukter, metanol, produkter til 
olje og gass-sektoren, høyteknologi og trevareindustri. Disse representerer viktige 
bærebjelker i vår private sektor. 
Regionen har også en sterk offentlig sektor både gjennom levering av gode 
kommunale tjenester, utdanningsmuligheter og FoU-miljøer. I tillegg tilbys både 
regionale og statlige tjenester.
Det differensierte næringslivet gir gode jobbmuligheter for både kvinner og menn. 
Regionen har et pulserende kulturliv med stort mangfold, og har et bredt spekter 
av aktører innen reiseliv som tilbyr attraktive produkter og opplevelser.
Regionen skal være preget av nyskaping og utvikling, og ha en aktiv politikk 
som legger til rette for en samfunns- og næringsutvikling som evner å tiltrekke 
seg og beholde både innbyggere og bedrifter. Det må være en målsetting at 
regionen skal være anerkjent som en attraktiv region i Trøndelag for næringsliv 
og innbyggere. Det interkommunale politiske råd for Trøndelag Sør/Vest-
Lakseregionen skal sitte i førersetet for videre vekst, og ved å samhandle skal 
rådet utnytte de styrker som medlemskommunene har, og derigjennom bidra til 
utvikling også her. 
For å lykkes med dette viktige arbeidet og denne SNP, må det jobbes planmessig 
og i tett og nært samarbeid mellom kommune og lokalt næringsliv. Dette vil 
kreve mye av det interkommunale rådet og regionens næringsliv, og ikke minst 
samarbeidet mellom disse partene.
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Denne planen er utarbeidet for de 8 kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd for 
Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen. SNP skal være retningsgivende for næringsutviklingsarbeidet i 
kommunene Rennebu, Rindal, Orkland, Skaun, Heim, Hitra, Frøya og Aure. Planen skal gi ei tydelig 
strategisk retning. Dette er medlemskommunenes næringsplan og det er kommunestyrene som gjør 
selvstendige vedtak av denne SNP. Kommunene er svært viktige i arbeidet med næringsutvikling og 
verdiskaping blant regionens næringsliv. Bedriftene ligger i kommunene og trenger en sterk offentlig 
sektor som server lokalt og regionalt næringslive

Strategien i SNP vil inneholde satsningsområder som er viktig for regionen. Hovedmålet med denne 
planen er at vi sammen greier å utvikle en enda bedre robust felles bo- og arbeidsmarkedsregion, 
der områder tar innover seg kampen om kompetent arbeidskraft, kampen om større regionale, 
nasjonale og internasjonale industrietableringer, attraktivitetsperspektivet, FN sine 17 
bærekraftsmål, sirkulærøkonomi, økt bruk av digitalisering, sårbarhet ved pandemier og, som i tillegg 
til kommunene selv, må løses av flere partnere. Gode samarbeidspartnere vil i dette tilfellet være 
fylkeskommunen, statsforvalteren, offentlig virkemiddelapparat, finanskilder, skoleverk og ikke minst 
av næringslivet selv. (NaO, NHO m.m.). 
Det er opplagt at de kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd for Trøndelag Sør/
Vest-Lakseregionen er svært forskjellige, både når det gjelder størrelse, geografi og ikke minst 
sammensetning av næringslivet, men det finnes også mange likhetstrekk.
Mange av kommunene har også samarbeid med andre regioner, som f.eks. Orkland og Skaun som 
er medlemmer også i Trondheimsregionen, Rennebu som samarbeider mye med Oppdal og Midtre 
Gauldal, og Aure og Rindal som har samarbeid på Nordmøre. Disse forholdene har vi lagt til grunn 
som en fordel mer enn en ulempe. Forskjellighet bringer mangfold og kreativitet inn i planen, og å 
samarbeide med dette som utgangspunkt skaper gode relasjoner mellom kommunene i regionen. 
SNP legger opp til at det skal utarbeides handlingsplaner, og det er kommunene selv som må ta 
stilling til hvordan dette arbeidet skal organiseres. I tillegg ønskes det at dette blir en plan som 
kommunene implementerer deler av i sine egne planer. Dette er viktig for at denne SNP skal få en 
legitimitet blant medlemskommunene.
I denne SNP må attraktivitet og godt omdømme i en felles bo og arbeidsmarkedsregion bli vektlagt 
som ei viktig målsetting og et satsingsområde. 
Attraktivitet er samansett av mange elementer. Det er flere uavhengige satsingsområder som kan 
bidra til å øke attraktiviteten i vår region. 
Attraktivitetspyramiden til Telemarksforsking har tatt utgangspunkt i at et sted kan være attraktivt på 
flere måter, for bosetting, for bedrifter og for besøkende. Klarer regionen å få til ei positiv utvikling 
knyttet til disse sentrale dimensjonene, vil regionen totalt sett få ei positiv samfunnsutvikling.

Attraktivitet som bostedsregion 
Det skal bli mer attraktivt å bosette seg i vår region. 
Vekst i arbeidsplasser skal resultere i økt tilflytting og 
befolkningsvekst.  

Attraktivitet som arbeidsregion 
Regionen sine naturlige forutsetninger som 
lokaliseringssted for bedrifter, eksisterende og nye, 
skal utvikles og forbedres. Nye arbeidsplasser er 
viktig for å øke tilflyttinga og folketallet.  

Attraktivitet som besøksregion 
Regionen skal videreutvikle seg som besøks og 
opplevelsesregion. Tiltak og arrangement som øker 
antall besøkende og som gjør det mer attraktivt å 
bo i vår region må ha stort fokus. En strategi for 
videreutvikling av reiselivet, opplevelser, handel og 
kultur/arrangement er en forutsetning for vekst som 
besøksregion. 

HVEM ER DETTE EN PLAN FOR?
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I forbindelse med den siste kommune- og regionreformen skjedde det en del endringer i både 
kommunestruktur og fylkesstruktur i Trøndelag. 
Fra 01.01.20 fi kk vi nye kommuner i vår region (Heim og Orkland), og Rindal kommune ble 01.01.19 
innlemmet i Trøndelag. Aure tilhører fortsatt Møre og Romsdal, men det er imidlertid satt i gang en 
prosess i Aure for å se på om kommunen skal skifte fylkestilhørighet og bli en del av Trøndelag.
I vår region har vi fortsatt en diff erensiert arbeidsgiveravgift, eiendomsskatt og off entlige avgifter av 
ymse slag. Skjebnen og en evt. videreføring av den viktige diff erensierte arbeidsgiveravgiften vil bli 
avgjort i 2023.
Kommunene i regionen er engasjert i mange samarbeidsprosjekter, og noen er medlemmer i fl ere 
regionråd. For regionen som sådan er det naturlig å søke samarbeid mot storbyen Trondheim med 
de tunge forsknings og utdanningsmiljøene som fi nnes der.

De siste 10 årene har befolkningen i Trøndelag økt med 9,6 % eller 41 196 personer. Dette er helt på 
nivå med den nasjonale befolkningsveksten som også har vært på 9,6 % 
Når man ser på perioden 2011 til 2021 er det Skaun og Frøya som har hatt den sterkeste 
befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 23,8% og 20,3 %. 
For perioden 2011-2020 er det kun fem kommuner i landet som har hatt en raskere befolkning 
vekst enn Skaun. Frøya er på 10. plass i forhold til prosentvis vekst i perioden 2011-2021. Her 
er det arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av årsaken til 
befolkningsveksten.

FAKTA OM KOMMUNENE I 
TRØNDELAG SØRVEST- LAKSEREGIONEN 
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  SATSINGSOMRÅDER
PRIORITERTE        
MÅL OG

Satsningsområder:

SNP beskriver 6 overordnede satsningsområder 
for hele regionen.
I tillegg beskriver den delmål og strategier for hvert av disse 
satsningsområdene:

•  Matproduksjon 

    -  Blå mat 

    -  Grønn mat og naturbruk
•  Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med  

    spesiell  vekt på reiselivsstrategi.

•  Samferdsel og annen infrastruktur.

•  Utdanning, rekruttering og kompetanse.

•  Utvikling av rammevilkår for industrien.

•  Det grønne skiftet

Overordnet mål: 

REGIONEN SKAL VÆRE DEN MEST 
ATTRAKTIVE REGIONEN I TRØNDELAG 
BASERT PÅ PARAMETERNE TIL 
TELEMARKSFORSKNING.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN6
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HVA VIL VI OPPNÅ? 
•  
• Gjennom bærekraftig satsing med hensyn til både miljø og økonomi, skal regionen 

fortsette å styrke sin posisjon som en viktig næringsregion i Midt Norge. 
      Vekst i sysselsetting og verdiskapningen skal økes 5-7% innen 2025.  

• Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant besøks- og 
bosted. 

• Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, 
kultur og besøk. 

• Skal vi lykkes med lavere klimagassutslipp i vår region, få en mere effektiv 
ressursbruk og oppnå det grønne skiftet, er vi avhengig av at vi i fellesskap legger til 
rette for at industri og lokalt næringsliv får den drahjelpen de behøver. 

      Det vil være helt avgjørende at en slik omlegging er lønnsom både i et 
      bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv. 
      Kommunenes rolle blir viktig og vil ha stor påvirkning på næringslivets satsinger  
      og utvikling, både gjennom sin innkjøpsmakt, sine økonomiske støtteordninger og  
      innen arealforvaltning og samfunnsplanlegging. 

• Regionen ønsker å øke den biologiske produksjonen innen jord, skog og hav. 

• Andelen av befolkningen med høyere utdanning skal øke fra 18,2 % i 2020 til 21 % 
innen 2030. 

• Regionen skal utdanne minst 300 av de 7-8000 yrkesfagelevene som pr. år tar 
yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. 

• Andelen av befolkningen som har gjennomført videregående opplæring skal øke fra 
dagens 45,6 % til 60 % i 2025. 

• Ledere og ansatte i næringslivet skal ha lokale tilbud om videreutdanning og 
skolering som setter dem i stand til å ta gode og lønnsomme beslutninger, gjennom 
tett samarbeid med høyskoler, næringshager, våre næringsforeninger og andre 
fagmiljø i regionen. 

• Regionen skal i enda større grad tilstrebe et strategisk samarbeid som bidrar til at vi 
styrker oss i konkurransen med andre regioner.  

• Vi skal være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, og i større grad enn før 
arbeide for at flere ferdigstuderte studenter i Trondheim velger oss, og spesielt de 
studentene som kommer fra vår region.  

• Det strategiske samarbeidet er svært viktig. Ikke minst i kampen om midler 
til samferdsels- og infrastrukturutbygging, skole og helse og rammevilkår for 
næringslivet.
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... HVA VIL VI OPPNÅ?
• 
• Når store internasjonale konsortium sjekker ut Norge som aktuelt land for ny 

industri og nye etableringer, skal vår region framstå som en aktuell og troverdig 
kandidat for å bli valgt som foretrukket lokaliseringssted.

• Regionen skal oppnå internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse som mat- 
og opplevelsesregion gjennom en strategisk kompetanseheving blant aktørene. 
Regionen skal levere lokalprodusert mat av verdensklasse, være ledende på 
rekruttering, markedsføring og salg. Regionen skal derigjennom bli en godt synlig 
europeisk mat- og reiselivsdestinasjon.

• Kommunene skal ha et nært og aktivt regionalt næringssamarbeid med 
omkringliggende kommuner, eiendomsutviklere og næringslivet selv. 

• Man må opptre konsekvent og forutsigbart ovenfor næringslivsaktørene. 

• Medlemskommunene må bruke innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag 
ved å legge miljøhensyn til grunn, og samtidig påse at lokalt næringsliv ikke 
diskvalifi seres.

• Det etableres et næringsråd for regionrådet bestående av sentrale 
næringslivsaktører, næringssjefer, kommunedirektører, næringsforening, 
næringshage og FoU-miljøer og andre relevante aktører. Dette skal være en 
styringsgruppe for oppfølging av strategisk næringsplan. Næringsrådet skal være 
det øverste rådet og ansvarlige for oppfølging og gjennomføring av SNP.

• Kommunene skal legge til rette for smart spesialisering (S3). Dette handler om å 
bygge videre på den kompetansen, det næringslivet og de ressursene som allerede 
er til stede i regionen, for å utvikle nye nisjer og næringsområder.

      S3 skal fremme fornyelse og omstilling ved å styrke utviklingen, der kommunen
      effektivt kan koble ressurser og kompetansefortrinn med det markedspotensialet 
      som   fi nnes.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN8
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STRATEGIOMRÅDE 
1

MATPRODUKSJON 
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“BLÅ MAT” 
Flere av kommunene i regionen er nasjonalt ledende når det gjelder produksjon av mat fra havet. 
Regionen har store og produktive sjøarealer som kan benyttes til biologisk produksjon langt ut over det 
vi ser i dag. Det være seg økning av eksisterende lakseproduksjon og/eller industri og havbruk basert på 
oppdrett eller dyrking av nye organismer. 
Potensialet for vekst i den blå åkeren i regionen er fortsatt stort. 
Både tradisjonelt fi ske, havbruk med laks og fangst av skalldyr m.m. har sitt tyngdepunkt i kommunene 
Hitra, Frøya, Aure, Heim og Orkland. Regionrådet mener dette er et strategisk område for næringsplanen. 
Disse næringene har stått for en betydelig del av veksten i regionen, og har fortsatt et stort potensial for 
videre vekst.

Vi tilhører Norges viktigste lakseregion – enten det gjelder villaks eller oppdrettslaks, og da må vi sørge 
for et bedre samarbeid og en bedre gjensidig forståelse mellom aktørene i denne sektoren. 
Regionen har lange tradisjoner for fi ske og fangst på en rekke marine arter, men regionen er etter 
hvert bedre kjent som et tyngdepunkt for den moderne industrielle lakseproduksjon, og som hadde 
sin fødsel nettopp i vår region. Nærmere bestemt på Hitra i 1970 gjennom brødrene Grøntvedts 
vellykkede anvendelse av såkalte merder for oppdrett at laks i åpen sjø. Dette gjennombruddet har i dag 
medført at den mest kjente norske merkevaren internasjonalt er «Norwegian Salmon». Mulighetene for 
verdiskaping og vekst som ligger i produksjon og salg av førsteklasses sjømat har bidratt til en betydelig 
verdiskaping og sysselsetting langs kysten. 

Sammen med laksen fraktes også fi sk og skalldyr fra regionens fi skere og oppdrettere til de samme 
markedene. Vi har store og produktive sjøarealer som kan benyttes til biologisk produksjon langt ut over 
det vi ser i dag. 

Potensialet for vekst i den blå åkeren i vår region er fortsatt stort. Tang- og tareproduksjon, for både 
humant konsum og som basis for forproduksjon, kan f.eks. være eksempler på nye satsningsområder 
som regionen kan dra nytte av i årene som kommer.

Blått kompetansesenter må videreutvikles i tett samarbeid mellom havbruksnæringen, kommunene, 
fylkeskommune og FoU. Dette for å bidra til å styrke samhandlingen og lykkes med videre strategier for 
videreutvikling av havbruksnæringen. 
Dersom regionen skal ta ut vekstpotensialet i akvakulturnæringene, fordrer dette vekst i hele verdikjeden. 
For å lykkes med dette er det avgjørende å ha nødvendige aktører og et godt samspill mellom disse.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Regionen skal beholde posisjonen og fremstå som landets ledende lakseregion 

både i omsetning og kvalitet

• Veksten har de senere år vært «eventyrlig», men det er fortsatt et stort potensial. 
Fram til 2025 skal regionen helst øke, men minimum beholde sin andel av 
produksjonen av «blå mat».

• Større andel av produksjonsutstyr, service og tjenester m.m. kjøpes av regionens 
leverandører. Leveransene skal økes med 50 % fra dagens nivå fram til 2030.

• Vi skal være Norges viktigste lakseregion - enten det gjelder villaks eller 
oppdrettslaks. 

• Lokal bearbeiding basert på råstoff  og merverdiskaping basert på restråstoff  
fra det som oppdrettes og høstes fra havet skal økes vesentlig, og bidra til at 
vi får økt attraktivitet for unge som søker mer moderne og trygge jobbtilbud i 
sjømatnæringene.

• En region med etterspurte tilbydere av ubereisede matopplevelser fra havet.

• Blått kompetansesenter som modell skal styrkes og videreutvikles til å bli landets 
beste innenfor marin matproduksjon.

• Regionen skal ha de beste og bærekraftige forhold for transport av sjømat, både 
til lands og til vanns.

• Forvaltningen av vår ressurs i havet, skal skje på en måte som trygger forholdene 
i lakseelver, slik at dette også blir en viktig bidragsyter til lakseregionens status.

STRATEGIER
• Regionen skal være landets ledende havbruksregion gjennom fokus 

på bærekraftige biologiske betingelser.

• Regionen skal ta vare på og videreutvikle de sterke fi skerimiljøene på 
kysten.

• Regionen skal utarbeide en felles merkevarebygging som styrker 
regionen som landets ledende havbruksregion.

• Sjømatproduksjon skal være et satsningsområde for regionen.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

“GRØNN MAT” 
Landbruket har vært en av de viktigste bærebjelkene i regionens næringsliv, og utgjør fortsatt et viktig 
grunnlag for bosetting og samfunn. 
De store utfordringene er knyttet til strukturrasjonalisering i jordbruket, og manglende avvirkning av 
skog. Landbrukssamvirket har sentralisert produksjon og distribusjon, og arbeidsplasser i bygdene 
har forsvunnet.
På den annen side viser disse næringene stor omstillingsevne, og det tas i bruk mer rasjonelle 
driftskonsepter både innenfor melk- og kjøttproduksjon, skogbruk og annen landbruksvirksomhet. I 
tillegg til det tradisjonelle landbrukssamvirke ser vi også at trenden med alternativ produksjon og salg 
av mat øker også i vår region. Denne næringen kaller også på forskning og utvikling i samarbeid med 
FoU miljøer.

Kravet fra sentrale myndigheter er at produksjonen skal økes, men dette skal skje på en mer 
kostnadseffektiv måte. 

Regionen og bygdene har mange mennesker med erfaringsbasert kunnskap og kompetanse. Dette er 
kompetanse og erfaring som må taes vare på, for å sikre både lokal matproduksjon og evnen vi kan 
ha til å satse på nye produkter og erobre nye markeder. 

Landbruksnæringen representerer store muligheter innfor området bioøkonomi.
Produksjon og foredling av råvarer fra hav og land er i sterk vekst og utvikling, og kan gi store 
muligheter for lokalt næringsliv. 
Regionen må bygge videre på de sterke produksjonsmiljøene og verdikjedene innenfor landbruket. 
Det er et stort potensial ved en bedre kobling mellom produksjonsmiljøene og teknologimiljøene i 
fylket.
Det bør tilstrebes at regionens medlemskommuner tar mål av seg å få et tettere samarbeid mellom 
reiseliv og lokalmat, for å gi de som kommer til regionen en matopplevelse som viser mangfoldet av 
det som produseres av lokalmat.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Øke sysselsettingen i landbruket og landbrukstilknyttede 

næringer. 

• Det kommunale rådgivningsapparatet overfor grønn sektor skal 
styrkes. 

• En region med etterspurte tilbydere av ubereisede 
matopplevelser fra grønn sektor. 

• Regionen skal sammen med resten av Trøndelag sette 
fotavtrykk i forbindelse med europeisk matregion 2022.

STRATEGIER 

• Orkdalsregionen skal stimulere næringen til å utvikle 
tilleggsnæringer, samt legge til rette for å satse på kortreist mat. 

• Det skal arbeides egne handlingsplaner for å øke sysselsettingen 
i landbruket og landbrukstilknyttede næringer. 

• Våre matprodusenter skal stimuleres til å fortsatt tenke utvikling 
og ta i bruk moderne driftsmidler.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

KULTURBASERTE NÆRINGER 
Vår region representerer et betydelig mangfold når det gjelder variasjoner av opplevelsesnæring. 
Det varierte landskapet fra hav til fjell med alle de muligheter som knyttes til dette er sterke fortrinn 
i regionen.  Vi har et mangfoldig tilbud innen matkultur, kunst og kultur, reiselivsopplevelser, teater 
og spel, m.m. og det er stor reiselivstrafi kk i vår region. Pilegrimsleden er populær, og den går som 
kjent rett igjennom mange av kommunene i regionen både langs sjø og på land. Her har vi et stort 
utviklingspotensial.
Det er en unison enighet om at vår region representerer et betydelig mangfold når det gjelder variasjoner 
av opplevelsesnæring. Skal vi lykkes i å bli en godt synlig mat- og reiselivsdestinasjon, så handler det 
om få en bedre koordinasjon mellom våre lokale aktører, og få aktørene til å samhandle bedre. Her må 
Trøndelag Reiseliv være en aktiv medspiller. Vi skal ha søkelys på økt bærekraftig verdiskaping og tenke 
sirkulærøkonomi i alt vi gjør. 
Vi må sette oss i førersetet, og legge til rette for at vi kan dra nasjonale og internasjonale arrangementer 
til regionen, for på den måten styrke regionens attraktivitet. 
Det varierte landskapet fra hav til fjell med alle de muligheter som knyttes til dette er sterke fortrinn i 
så henseende. Vi skal utnytte og utvikle vår styrke knyttet til å tiltrekke oss og holde på den nasjonale 
turisten, og det er ingen tvil om at vi har et internasjonalt potensial på dette området. Vi må se etter 
målgrupper og besøkende som gir lav belastning og slitasje, men som gir økt verdiskaping og legger 
igjen mer penger.  
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Regionen skal bli en godt synlig europeisk mat- og 

reiselivsdestinasjon gjennom bl.a. Trøndersk Matfestival og årlig 
invitere nasjonal og internasjonal presse for å synliggjøre våre 
fortrinn. 

• Det skal utarbeides en «event-kalender» for hele regionen som 
distribueres og synliggjøres i alle kanaler. 

• Regionen skal bli internasjonalt kjent og anerkjent for mat- og 
opplevelser gjennom kompetanseheving på produkt, være 
ledende på rekruttering, markedsføring og salg. 

STRATEGIER 

• Regionen skal øke verdiskapingen innen mat og reiseliv gjennom 
et tett samarbeid mellom kunnskapsmiljøer og aktørene. 

• Kommunene skal synliggjøre aktørene i alle sammenhenger og 
gi den kunnskapsstøtte som trengs for aktørene i regionen. 

• Kommunen setter lokal matproduksjon som et satsningsområde 
inn mot grunnskolens fag «Mat og Helse». 

• Regionen lager sin egen markedsføringsstrategi med tanke på 
innsalg av regionens ulike fortreffeligheter. 

• Samarbeidet med kulturinstitusjonene og museene i regionen 
styrkes.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

SITATER FRA NÆRINGSLIVET

«Infrastruktur og logistikk som gir næringslivet økt konkurransekraft bør 
vektlegges. Tilgang på næringsareal er en forutsetning, og relevant kompetanse 

må være tilgjengelig.
I tillegg er det viktig at kommuneledelsen både politisk og administrativt har 

en åpen og positiv holdning til næringslivet, og at saksbehandlingen er rask og 
forutsigbar.»

“Shawcor oppfordrer kommunene og regionen til å legge til rette for strukturer 
som fremmer god og betimelig kommuniskasjon med lokalt næringsliv.  

For Shawcor vil dette kunne sammefattes i ‘responstid’.”

Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 
attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

SAMFERDSEL OG ANNEN 
INFRASTRUKTUR 

Målsettingen med all satsing innen samferdsel og infrastruktur må være at vi skal redusere regionens 
sårbarhet og øke attraktiviteten som bo- og arbeidsregion. 

Gjennom de siste årene har vi opplevd at ulike samferdselsutfordringer har vært berørt som de største 
utfordringene innenfor alle de andre strategiområdene. 

Veispørsmålene har vært langt fremme og det er uttrykt bekymring knyttet til kapasitet i forbindelse 
med videre vekst i laksetransporten, ny kampfl ybase på Ørlandet, vindkraftutbygging, omlegging av ny 
E-39 gjennom Orkanger, transport fra industriproduksjon langs Fv.65 og Fv.700 og økt pendling mellom 
kommunene. 
I tillegg ser vi en stor økning i regionens varehandel som også stiller store krav til gode 
samferdselsløsninger. Trafi kksikkerhet, redusert reisetid og Co2-fotavtrykk er viktige stikkord i denne 
sammenheng.
Regionen må også ta en klar posisjon knyttet til en utvikling som fører til økt bruk av sjøveien, både for 
person- og godstransport. I denne sammenheng må tilbudet med hurtigbåt styrkes, og fergeløsning 
mellom Hitra og Aure må realiseres.
Videre satsning av regionhavnen på Orkanger er en viktig del av logistikkløsningen i Midt Norge, men 
også videre utbygging av andre havner som Hitra kysthavn, og gods og containerhavn i Furuvika i Skaun 
vil bidra til å gjøre sjøtransport mer hensiktsmessig i regionen. 
Tilstedeværelse av god digitale infrastruktur er en premissgiver for mye av den økonomiske 
aktiviteten i det moderne samfunnet. Stadig fl ere offentlige og private tjenester blir digitalisert og god 
bredbåndsdekning er en forutsetning for at regionens befolkning skal ha et likt og fullverdig tilbud som 
mulig av en rekke sentrale tjenester. 
Regionen har fortsatt alt for mange «hvite fl ekker» langs fylkesveiene og i enkelte områder ellers, 
hvor dekningsgraden er fraværende og som skaper stor frustrasjon for brukere og som også utgjør 
er en sikkerhetsrisiko for de reisende. Pandemien relatert til Covid 19 har ellers synliggjort at vi blir 
mer digitalisert, og hjemmekontor og såkalte fjernarbeidsplasser er blitt mer enn fantasier. Det er blitt 
realiteter, noe som også vil øke muligheten for tilfl ytting, herunder også av eiere av fritidsboliger som 
erfarer fordelene med mer permanent opphold i vår region. Men det forutsetter selvsagt at den digitale 
infrastrukturen er på plass.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN20



STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• En bedring av frekvens på kollektivtransport (buss, tog og 

hurtigbåt) og som evner å korrespondere med hverandre. 

• Utbedringer av alle flaskehalser langs E-39 og et krafttak for 
utbedring av regionens fylkesveier.  

• Realisering av fergeforbindelse mellom Hitra og Aure. 

• Regionrådet støtter ny gods- og containerhavn i Skaun, og vil 
jobbe for en realisering av dette prosjektet. 

• Realisering av Halsafjordsambandet.

STRATEGIER 

• Regionrådets samferdselskomite skal arbeide med prioriteringer 
og holde trykke på at vedtatte prosjekter blir gjennomført. 

• Samferdsel skal være høyt prioritert i regionrådet, og 
det etableres samarbeidsarenaer med bl.a. Nordmøre, 
Fylkeskommunen, Statens vegvesen og Nye veier. 

• Det etableres en egen samferdselskomite som utarbeider og 
setter samferdselsutfordringer i regionen på dagsorden.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

SITATER FRA NÆRINGSLIVET
Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 

attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?

“Åpenhet rundt deling av kompetanse  
på tvers av bedrifter og bransjer  

styrker den enkeltes bedrifts konkurranseevne  
og bidrar til økt samhandling lokalt.” 

En hovedoppgave for kommunen – og fylket – må være å ha et 
utdanningssystem og et tilbud om utdanning og etterutdanning som kan 

forsyne bedriftene med den kompetansen de har bruk for. Dette gjelder både 
grunnutdanning, fagopplæring og videregående utdanning. 

“Viktig at region er attraktiv for å tiltrekke seg  
medarbeidere med ønsket kompetanse.

Dette går jo selvsagt på at bedriftene har attraktive jobber å tilby, men også at 
helheten er på plass med bolyst, fritidsaktiviteter, etc.”
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

UTDANNING, REKRUTTERING 
OG KOMPETANSE 
God og kompetent arbeidskraft er en av de viktigste suksessfaktorene både for næringslivet og 
kommunene. Regionens utfordring med å beholde og rekruttere unge arbeidstakere er betydelig i et 
samfunn preget av urbanisering og til dels sentralisering. 
Regionen har fl ere videregående skoler med et bredt yrkesfaglig utdanningstilbud i sitt nedslagsfelt, og 
vi har et stort fortrinn ved at vi har denne desentraliserte skolestrukturen i regionen. 
Spørsmål man kan stille seg er: Hvordan fremskaffe sårt tiltrengt kompetent arbeidskraft gjennom 
yrkesfaglig utdanningstilbud og tilby nok læreplasser for våre ungdommer? 
Det er viktig å motivere fl ere bedrifter til å ta inn lærlinger, samarbeide med studentene ved NTNU og 
Nord Universitet, og aktivt bruke traineeordningene i regionen. 
For å lykkes i arbeidet må det samarbeides godt både lokalt og regionalt mellom aktører med ansvar for 
opplæring, bedriftsutvikling og omstilling av både personer og bedrifter. 
Det blir også viktig å legge noen strategier, og utnytte fordelen vi har ved at vi har våre vg. skoler sentralt 
plassert i regionen.
Deler av næringslivet har utfordringer med å skaffe den kompetansen det trenger, og de etterspør både 
yrkesfaglig, høyere yrkesfaglig og akademisk kompetanse. 
For å sikre tilgang til kompetanse i næringslivet, er det viktig at våre ungdommer tar gode og informerte 
valg som fører til arbeid, og som gir den enkelte muligheter til å utvikle sin kompetanse gjennom livet. 
Dette må sikres gjennom profesjonell karriereveiledning ved våre grunnskoler og videregående skoler, og 
systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv fra barnehage til universitet.
Et annet fortrinn som regionen har, er at vi er tett på NTNU-miljøene og «teknologihovedstaden» 
Trondheim. Dette fortrinnet må utnyttes enda mere for vår region. 
Når det gjelder de som velger å ta høyere utdanning, så må vi evne å utnytte den kompetansen de blir 
sittende med, og få fl est mulig av disse studentene til å bosette seg i vår region etter endt studieløp. 
Regionen er også avhengig av utenlandsk arbeidskraft, og mange er vertskommuner for asylsøkere og 
fl yktninger. 
Et mangfoldig arbeidsliv bidrar til god integrering. Møter mellom folk med kompetanse fra ulike 
bakgrunner kan utvikle tanker og ideer til nye, innovative løsninger i vårt lokale næringsliv. Mange 
innvandrere har bl.a. kompetanse fra andre land som gir store muligheter for nye og eksisterende 
virksomheter. 
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Antall fag- og svennebrev i regionen skal økes fra ca. 250 til 400 

innen 2030.

• Andelen befolkning over 16 år med høyere utdanning skal økes 
fra 18,2% til 21 % innen 2030.

• Flere av stillingene som krever høyere utdanning skal besettes 
av folk som bor i regionen.

• Regionen skal etablere et eget studieverksted for desentralisert 
høgskoleutdanning. Dette gjøres i tett samarbeid med NTNU.

STRATEGIER
• Regionen skal øke andelen innbyggere med høyere utdanning, 

og som dermed bidrar til å heve kompetansenivået i regionen.

• Regionen skal beholde dagens yrkesskoletilbud og fagskoler, 
og ha tilbud om yrkesopplæring som gjenspeiler næringslivets 
behov.

• Det skal utarbeides informasjon som viser næringslivets behov.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

SITATER FRA NÆRINGSLIVET

«Infrastruktur og logistikk som gir næringslivet økt konkurransekraft bør 
vektlegges. Tilgang på næringsareal er en forutsetning, og relevant kompetanse 

må være tilgjengelig.
I tillegg er det viktig at kommuneledelsen både politisk og administrativt har 

en åpen og positiv holdning til næringslivet, og at saksbehandlingen er rask og 
forutsigbar.» 

“Kommunen og regionen må framsnakke næringslivet og de enkelte bedrifter når 
de har mulighet for det, og legge til rette for at bedriftene kan utvikle seg. Det er 

viktig at alle de aktuelle etatene og ikke bare politikerne er delaktige i dette.”
 

“Jeg vil vektlegge at det er viktig å utvikle næringslivet i hele regionen.” 

“Jeg har klokketro på å utvikle og styrke næringsklynger som vi f.eks har 
her på Meldal Næringssenter, og som  treklyngen som på Storås. Attraktive 

klynger ,gir synergier bedriftene imellom,  
og økt interesse for nyetableringer i disse klyngene.”

Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 
attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

UTVIKLING AV RAMMEVILKÅR 
FOR INDUSTRIEN 

Vår region står fram som en svært betydningsfull industriregion. 
Industrien er preget av å ha svært høy kompetanse og velutviklede miljø for produksjon. Innenfor fl ere av 
bransjene er vår industri verdensledende både med hensyn til teknologi og miljø. 
Regionen har lange og sterke industritradisjoner. Mange av de store industribedriftene har utenlandske 
eiere, men det er også fl ere viktige industribedrifter som eies nasjonalt og lokalt. 
En regional næringsplan vil selvsagt ha industriens arbeidsvilkår som en av de viktigste prioriteringene. 
Sammen med havbruksmiljøene på kysten og petroleumsindustrien på Tjeldbergodden er det lokale 
industrivirksomheten som bidrar til at det innenfor regionen fi nnes et stort potensial til å utvikle seg som 
fylkets tyngdepunkt.
De største industribedriftene i regionen fi nnes innenfor prosessindustrien, petroleumsrelatert industri, 
havbruksindustri og offshore relaterte leverandørindustri. 
I tillegg til dette, er det betydelig mekanisk industri og en god del trebearbeidende industri i regionen. 
Industri innebærer miljøpåvirkning og utslipp. 
Våre industribedrifter har de siste årene jobbet aktivt for å heve kvaliteten på miljøarbeid og miljøtiltak, 
samt å gå foran som et godt eksempel både nasjonalt og internasjonalt. Det er investert betydelige 
midler i renseteknologi og prosessforbedringer, og det er utviklet god kompetanse på dette feltet. Dette 
handler om samfunnsansvar og søkelys på bærekraft. 
Et annet ledd i arbeidet for en bærekraftig utvikling innen industrien, er å opparbeide enda større 
kompetanse lokalt innen framtidsrettet teknologi, samt å initiere til satsing på nye industrielle 
virksomheter innenfor miljøteknologi.
Regionen må også ta aktive valg, og legge strategier for å tiltrekke seg større internasjonale bedrifter/
selskaper som vil være av nasjonal betydning og som vil kreve tilgang til store næringsarealer, nok vann 
og energi. 
Verden vil trenge fl ere mineraler og regionen må se på mulighetsrommet som fi nnes for utvinning på 
dette området. Bergverksindustri og utnyttelse av regionens muligheter for utvinning av mineraler bør 
synliggjøres.
Offentlig og privat sektor må holde trykke oppe med å utvikle tverrfaglig samarbeid mellom 
produksjonsmiljøene, teknologimiljøene og FOU-aktørene i regionen, og utvikle mulighetene for å skape 
nye produkter, tjenester, prosesser og samarbeid.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN28



STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Alle kommuner skal ha ferdigregulerte arealer til 

næringsvirksomhet. 

• Havnene skal bygges ut og videreutvikles med tanke på 
fremtidig behov. 

• Industrien skal ha pålitelig og konkurransedyktig tilgang på 
energi. 

• Regionens industri skal være i ledende posisjon i Midt-Norge.

STRATEGIER 

• Vår industri skal være miljøvennlig og bærekraftig. 

• Regionens industri må sikres kompetansekraft gjennom riktig og 
nok kompetanse for fremtidig utvikling. 

• Havbruksnæringen skal settes i stand til å ta ut det store 
vekstpotensialet som ligger i næringen. 

• SINTEF og NTNU skal være samarbeidspartnere i 
endringsprosesser og det offentlige må bidra med sine 
støttetiltak. 

• Være en pådriver for omstilling av industri i retning av økt 
bærekraft.
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SITATER FRA NÆRINGSLIVET

“Som leder for en stor lokal virksomhet i petroleumsindustrien er det naturlig å 
påpeke viktigheten av hva kommunen og andre myndighetsorganer gjør for å 

tilrettelegge for overgangen til en ny helhetlig energi og klimapolitikk.  
Det kan være infrastruktur som krafttilgang, legge til rette for klyngeutvikling og 

nye virksomheter som bygger opp under ambisjonen om å være  
karbonnøytral i 2050.  

For å få det til trenger vi en politikk som er balansert,  
hvor de forskjellige elementene henger sammen og det kommersielle 

rammeverket fremmer denne overgangen.”

Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 
attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?
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DET GRØNNE SKIFTET, 
BIOØKONOMI OG 

SIRKULÆRØKONOMI

STRATEGIOMRÅDE 
6 
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DET GRØNNE SKIFTET, BIOØKONOMI 
OG SIRKULÆRØKONOMI. 

Vi må framheve mulighetene for ny industri og deltakelse i det grønne skiftet basert på et godt nok 
utbygd nett, og bruk og foredling av kortreist fornybar kraft fra både vann og vind
Dette handler om å øke verdiskapingen vår med mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig lavere 
klimautslipp.
Næringslivet i regionen er i et historisk perspektiv, basert på en vekst som tar utgangspunkt i den rike 
industrihistorien, jord, skogbruk og fi ske og en sterk havbruksnæring. Klimaendringene krever nye 
hensyn og løsninger i alle sektorer. Ressursutnyttelsen handler om å jobbe frem en kretsløpstankegang 
for å skape sirkulærøkonomi. 
Samfunnet må igjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir 
betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det vil være krevende, men 
selvsagt fullt mulig.
Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og 
aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral 
kraft. 
Som offentlige aktører, må vi sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur og en 
bærekraftig natur- og arealforvaltning.
Det grønne skiftet gir utfordringer, men ikke minst muligheter for vårt lokale næringsliv, og vi skal først 
og fremst se på det som en mulighet. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjonene 
og offentlig sektor har vi muligheter til å bli den ledende bioregionen i Trøndelag. Kommunens rolle 
blir å være den aktive medspilleren for videre utvikling, skaffe nødvendige arealer og bidra til sterkere 
klyngesamarbeid. Regionen ønsker å ta sin del av ansvaret for å skape et mer klimavennlig samfunn. 
Det skal være lett å leve miljøvennlig. 
Et grønt skifte innebærer endringer i alle deler av samfunnet og det grønne skiftet må ha fokus i 
medlemskommunenes egne strategiske planer.

Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser. 
Regionen har intakte verdikjeder både innen landbruk, skogbruk og havbruk.
Trøndelag fylkeskommune sin strategi innenfor innovasjon og nyskaping behandler bioøkonomi som 
et av de prioriterte innsatsområdene, og i vår region står de grønne næringene sterkt. Jordbruk og 
skogbruk bidrar til en sentral del av sysselsettingen i fl ere av våre kommuner.
Manglende avvirkning i skogen har lenge vært en stor utfordring også i vår region.
Lensa Vest er et skognettverk som dekker kommunene Skaun, Orkland, Rindal, Surnadal, Heim, Aure 
og Hitra. Nettverket er organisert som et prosjekt med formål å sørge for økt aktivitet i skogbruket i 
Trøndelag og Møre og Romsdal. 
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MÅL
• Det skal stimuleres til at jord- og skogbruk er best på bruk av ny 

teknologi. 

• Det skal satses målrettet på klima og miljø offentlig finansiert 
forskning, innovasjon og teknologiutvikling. 

• Kommunene må bidra med systemer og tilrettelegge for at det 
blir attraktivt å tenke sirkulært for industri, næringsliv og oss 
forbrukere. 

• FN sine bærekraftsmål skal gjelde i alle sammenhenger. 

STRATEGIER 

• Regionen skal ligge langt fremme i å drive moderne skogbruk, 
og vil støtte prosjekter som Lensa-prosjektet. 

• Et godt samarbeid med næringslivet blir avgjørende for å følge 
opp strategien for grønn konkurransekraft i regionen. 

• Strategien for grønn konkurransekraft skal peke ut veien mot et 
nullutslippssamfunn, ikke et nullvekstsamfunn. 

• Det etableres en fast møteplass for strategiske diskusjoner med 
næringslivet om omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Når det gjelder sirkulærøkonomi, så må bevege oss i retning av et mer bærekraftig forbruksmønster, 
hvor vi beholder ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping. 
Avfall som konsept vil forsvinne, og ressursene forblir i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, oppussing/
forbedring og materialgjenvinning. Her kan regionens kommuner være en pådriver og premissleverandør 
inn mot nye klimavennlige næringer. 
I regionen har man flere bedrifter og prosjekter som er gode operative eksempler på sirkulærøkonomi i 
praksis bl.a. Thamsklyngen. 
Prosjekter innenfor sirkulærøkonomi vil bidra til økt samarbeid mellom kommune og privat næringsliv, 
og ytterligere samhandling med innovasjons og FoU-miljøene i Trøndelag. Også internasjonale 
kompetansemiljøer er sentrale i denne sammenhengen.
Vi kommer heller ikke utenom EGD. Dette er Europas grønne vekststrategi.
Denne beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk, og går på tvers av politikkområder. 
Den ivaretar og innlemmer bærekraft i videre politikkutforming. 
Det overordnede målet med EDG er å gjøre Europa klimanøytral innen 2050.
Målet er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre forurensning og lavere 
klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. Den vektlegger et bredt partnerskap 
med både næringsliv, kommuner og regioner. 
En viktig del av EDG er klassifiseringsordningen for bærekraftig finans, også kalt taksonomien. Den 
skal etablere en felles forståelse av hvilke aktiviteter og investeringer som kan klassifiseres som 
bærekraftige. Hvis en virksomhet ikke blir regnet som «grønn» i henhold til taksonomien, kan dette 
medføre at det f.eks. blir dyrere og vanskeligere å få lån. På lang sikt kan det også påvirke muligheten til 
å få statsstøtte eller forskningsmidler fra EU.  
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OG REGIONRÅDET
MEDLEMSKOMMUNENE 
FORVENTNINGER TIL

SNP strekker seg fram til 2025, og målene i planen 
tilstrebes å bli fulgt opp i de årlige budsjettprosessene 
blant medlemskommunene. (handlings- og 
økonomiplanen). 

Det skal fokuseres på følgende: 

1. Kommunene skal ha stort fokus på å yte god service, 
rask      saksbehandlingstid og tilrettelegging for innbyggere og 
næringsliv.

2. Kommunene skal sikre bred forankring i næringssaker 
kommunen engasjerer seg i. Kommunen skal fange opp og gi 
støtte til næringsekspansjoner og nyetablerere.

3. Kommune skal etablere et tettere samarbeid med NTNU og FoU-
miljøene i teknologihovedstaden Trondheim. Formelle samarbeid 
på høyest mulig nivå skal etableres innen utgangen av 2023.

4. Kommunene skal ha en tydeligere synkronisering mellom 
utdanning og næringslivets kompetansebehov i regionen. 
Kommune skal legge til rette for å skape arenaer der 
næringslivet, utdanningssektoren, NAV, innovasjonsselskaper og 
det off entlige møtes.

5. Kommunen som organisasjon, næringsforeninger og 
næringshage skal ta på seg ansvar for å skape arenaer som 
forsterker næringsutvikling og eksisterende klyngesamarbeid og 
som også kan legge grunnlaget for nye klyngesamarbeid..
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6. Studiested for høyere utdanning skal etableres i regionen innen 
2023.

7. Kommunene skal i hele planperioden søke å utvikle og 
fremskaff e gryteklare arealer som står til disposisjon når 
næringslivsaktører henvender seg. 
Regionen skal innen 2025 enes om attraktive næringsareal og 
legge til rette for store industriprosjekter som krever ekstra mye 
areal, energi og vann. 

8. Regionrådet og kommunene skal aktivt søke strategisk viktige 
eksternfi nansierte prosjekter, gjerne i samarbeid med andre 
aktører.

9. Kommunene skal gå foran i å ta i bruk ny teknologi i smarbeid 
med aktuelle aktører i næringslivet.

10.Regionen skal i løpet av 2022, i samarbeid med lokale 
reiselivsaktører og Trøndelag reiseliv, ha utarbeidet en reiseliv/
opplevelsespakke som kan selges på markedet og brukes av 
medlemskommunene.
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AURE 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 361

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 17,90 %
Univ/Høgskole - lang 3,80 %
Høyere utdanning 21,70 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

3 487
INNBYGGERE
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FRØYA 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 070

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 17,90 %
Univ/Høgskole - lang 3,10 %
Høyere utdanning 21,60 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

5 181
INNBYGGERE
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HEIM 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 896

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år
Snitt av Hemne og Halsa 2019
Univ/Høgskole - kort 16,25 %
Univ/Høgskole - lang 3,25 %
Høyere utdanning 19,50 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %
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FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

5 924
INNBYGGERE
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HITRA 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 927

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 16,40  %
Univ/Høgskole - lang 5,00 %
Høyere utdanning 21,40 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %
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FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

5 124
INNBYGGERE
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ORKLAND 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

ORKLAND 
KOMMUNE

GODT ETABLERTE BEDRIFTER BØR VÆRE MER FORSKNINGS OG 
UTVIKLINGSORIENTERTE

DEFINERE PROSJEKTER OG SØKE 
OFFENTLIG FINANSIERING BÅDE
PÅ UTVIKLING OG FORSKNING

ENDRINGER I MARKEDET - 
KJØPSADFERD - KOMPETENT

ARBEIDSKRAFT - LEVERANSER - 
LØNNSOMHET I FOKUS PÅ

BÆREKRAFT OG KLIMAAVTRYKK
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Utdanningsnivå over 16 år
Snitt av Orkdal, Meldal, Snillfjord og 
Agdenes

2019

Univ/Høgskole - kort  16,60 %
Univ/Høgskole - lang 3,25 %
Høyere utdanning 19,85 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

18 300
INNBYGGERE

HYTTER
2020
4 527

HYTTER
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RENNEBU 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
2 042

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 15,60 %
Univ/Høgskole - lang 2,80 %
Høyere utdanning 18,40 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %
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FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

2 443
INNBYGGERE
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RINDAL 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
934

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 18,50 %
Univ/Høgskole - lang 3,10 %
Høyere utdanning 21,60 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %
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FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

1 991
INNBYGGERE
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SKAUN 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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• Markedsnær
• Gode kommunikasjoner / 
transportveier og -tjenester
• Kompetansenær
• Utdannet befolkning (over 
gjennomsnitt)
• Gode muligheter for 
boligutbygging
• Mulig lokalitet for etablering av 
havn
• Ledig kapasitet på skoler og 
barnehager

* Markedsnærhet
* Understøtte private
   utviklingstiltak / prosjekter for
   næringsarealer
* Revidere KPA slik at den møter 
   behovene i næringer på en bedre
   måte
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HYTTER
2020
588

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 22,20 %
Univ/Høgskole - lang 6,60 %
Høyere utdanning 28,80 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

8 377
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Trøndelag sørvest- 
Lakseregionen 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 082  
Arkivsaksnr.: 21/2058    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret  
 
FORSKRIFT OM GODTGJØRING TIL FOLKEVALGTE I FRØYA KOMMUNE 
2021 -2023 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret legger forslag til forskrift om godtgjøring til folkevalgte i Frøya 
kommune ut på høring, i henhold til forvaltningslovens § VII 

2. Høringsuttalelsene skal være skriftlig og høringsfrist settes til 6 uker fra 
kommunestyrets vedtak. 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp høringen og fremme sak om vedtak 
av forskrifter til kommunestyret etter høringsfristens utløp. 

  
 
Vedlegg: 
 
Forslag til forskrift 
Notat, til arbeidsgruppen inkludert gjeldende reglement fra 2016 
 
Saksopplysninger:   
 
Vedlagt ligger et forslag til forskrift om folkevalgtes godtgjøringsreglement i Frøya kommune. 
Forslaget er lagt inn i hjelpedokumentet fra Kommunal- og moderniseringsderpartementet slik at lay-
out blir ihht mal. 
 
Kommuneloven slår fast at kommunestyret gir forskrift om folkevalgtes rett til dekning av 
utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8-4), ettergodtgjøring (§ 8-6) og 
permisjoner (§ 8-10). Kommunestyret og fylkestinget har også tidligere fastsatt regler om dekning av 
utgifter, økonomisk tap og arbeidsgodtgjøring etter kommuneloven av 1992 §§ 41 og 42.  
 
Det som er nytt, er at reglene skal gis som forskrift. Det betyr at kravene til forskrifter i 
forvaltningsloven skal være oppfylt.  
 
Forvaltningsloven stiller blant annet krav til hvordan forskrifter skal utformes, at de skal høres og at 
det gjelder særlige krav til kunngjøring for at kommunen skal kunne påberope seg reglene.  
 
De folkevalgtes økonomiske rettigheter kan ikke lenger reguleres i reglementer som har en litt løsere 
ramme når det gjelder saksbehandling og utforming. Det er også nytt at kommunestyret selv skal gi 
forskrifter om ettergodtgjøring og permisjoner. 
 
 



Vurdering: 
 
Kommunestyret har i K-sak 109/16 (og i K-sak 10/18 om sykepenger) vedtatt reglement for 
arbeidsgodtgjørelse m.v til folkevalgte i Frøya kommune.  
 
Med denne som bakteppe inviterte kommunedirektøren en representant fra hver av de politiske 
partiene som i dag er representert i kommunestyret til en gjennomgang av reglementet. Møtet ble 
avholdt 02.09.21. Her ble det også forelagt og forespurt om eventuelle revisjonspunkter. 
Drøftingsotat utsendt til representantene før møtet ligger vedlagt. (NB.Frp var også med i møtet) 
 
Resultatet fra arbeidsmøtet var at de politiske representantene stort sett er fornøyd med dagens 
reglement, og evt endringer skal komme som en del av debatten i kommunestyret.  
 
Kommunedirektøren har derfor oppsummert dagens reglement, og lagt denne inn riktig MAL i 
vedlagte forslag til forskrift.  
 
Med bakgrunn i diskusjonen og med tanke på forenkling foreslår kommunedirektøren følgende 
endringer i det nye reglementet: 
 

1. Møtesatsen heves til kr 1 100 og kr 550. (Den er i dag på kr 1 056 og kr 528 ) 
2. Det foreslår også at møtesatsen ikke justeres hvert år, men for hver valgperiode. 
3. Det legges inn en godtgjøring til leder av forliksrådet. Godtgjøring til denne funksjonen har 

ikke vært med i gammelt reglement. Kommunedirektøren innstiller på at denne tas inn, og at 
satsen er likestilt med Hitra kommunes godgjøring til samme funksjon. Dette med tanke på 
rekruttering til denne funksjonen. 

4. Alle refusjonskrav som kommer for seint, etter at regnskap er avlagt avvises. 
5. Ved kortvarige telefonmøter utbetales ikke møtegodtgjøring. (Gjelder alle utvalg) 
6. Den faste godtgjøringen til ledere av utvalg skal dekke forarbeid, etterarbeid og 

møtegodtgjørelse for utvalgsmøtene. 
7. Reglementet legges frem for revidering høsten 2023, slik at sittende kommunestyre reviderer 

reglementet før neste kommunestyreperiode. 

Økonomiske konsekvenser: Endringene legges inn i økonomiplanperioden 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 1000.100. Folkevalgte 
 
Skal saken på høring til FEB/FUR/Andre råd og utvalg?  
Skal på generell høring til befolkningen i 6 uker. 
 
 
 



Diskusjonsnot at , Folkevalgt es arbeidsvilkår, august 2021.

TIL:

H - Aimee Leistad

/ - Arvid Hammernes

Sp - Lene Dahlø Skarsvåg

Ap - Nils Jørgen Karlsen

Sv - Eskil Sandvik

R- Hege Jeanette Berg Johansen

Pp- Svein Viggo Johansen

Diskusjonsmomenter og nye forslag merket gult.

Andre kommuner, deres regelmenter er vedlagt.

Ordfører Vara- FSK Utvalgs- Møtegodtgjøring

ordfører
ledere I kr.

Frøya pr dato 100% 20% 11,4% 9,2% 1 056 pr møte

Hitra 100% 20% 10% 8% 1 500 pr møte

Heim 100% 50% 3% 2,5% 1 promille av ordf.

Oppdal 90% 40% 5% 3% 0,6 promille av ordf.

Ørland 100% stilling 80% stilling 50 000 25 000 og 1 500

80% lønn 70% lønn pr år nedover

Meråker 100% 10% 3% 1,5% 0,06%

% av stortingsrepresentanters godtgjøring

Spørs målsstillinger, «kortversjon»:

• Godtgjøringer til ordfører, varaordfører, utvalgsledere - ska l disse endres?

• Skal det godtgjøres i t illegg til tapt arbeidsfortjenestelvanlig lon n til varaordfører? Til

utvalgsledere? Se vedlegg, sak 0717/04. Her var forutsetningen at den folkevalgte ble

frikj øpt i en % stilling fra sin ordinære jobb. (i dag gis godtgjøringen i tillegg til ordinær

jobb)
• Skal møtegodgjøringen pr møte endres?

• Fonn annskap, utvalgsleder, skal disse % vis godtgjøring eller pr møte?

• Forliksradsleder - skal denne tas inn?

• Kortvarige te lefonmøter, skal dette godtgjøres?



• Skal lederne ha møtegodtgjøring pr møte i tillegg til annen godtgjøring? (ordfører har ikke
dette i dag- som den eneste)

Nytt forslag for Frøya kommune, foreslar a diskutere det som er merket i gult:

• Reglementet skal være en forskrift i hht ny kommunelov. (dette gjøres av kom.dir etter
vedtak i KST)

• Ordfører
o godtgjøring per år fastsettes lik stortingsrepresentants godtgjøring. Det utbetales

ikke annen møtegodtgjøring. (Dette er også slik i dag)
• Varaordfører

o ytes en årlig godtgjøring på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år.
o Det utbetales ikke annen møtegodtgjøring

• Formannskapet
o Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, gis en årlig

godtgjørelse tilsvarende 11,4 % av ordførerens godtgjøring. Alternativt 10 %.
(11.4% er 112 631 krlar)

o Alternativt: møtegodtgjøring settes til x,- pr møte etter oppmøte.
o Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80%. Ved

lavere oppmøte reduseres godtgjøring t ilsvarende prosent oppmøte i forhold til
100 %.
Det utbetales ikke annen møtegodtgjøring for vervet

• Hovedutvalgs,- og opposisjonsleder
o Hovedutvalgslederne gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2 % alternativ 9  % av

ordførers godtgjøring pr. år
o Det utbetales ikke annen møtegodtgjøring

• Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han
ikke mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder.

o Det utbetales ikke annen møtegodtgjøring.
• Godtgjørelse ved flere verv.

o Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales
varaordførergodtgjørelsen pluss 5,1 % alternativ 5% av ordførergodtgjørelsen for
vervet som hovedutvalgsleder.

o Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder,
utbetales godtgjørelsen som formannskapsmedlem pluss 5,1 %, alt. 5  % av
ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder.

o Det utbetales ikke annen møtegodtgjøring.
• Ledere av andre nemnders godtgjørelse:

o Leder kontrollutvalget
o Leder forliksråd

3,6 % av ordførergodtgjørelsen
2,5 % av ordførergodtgjørelsen, nytt, likestilt

med Hitra kommune
o Leder kommunalt brukerråd 0,9 % av ordførergodtgjørelsen alt 1%
o Leder av eldre- og brukerrådet 0,9 % av ordførergodtgjørelsen alt 1%
o Det utbetales i tillegg møtegodtgjøring pr møte for ledere og medlemmer av

utvalgene
• Kommunestyre-og øvrige utvalgsmedlemmers godtgjørelse:

o Møtegodtgjørelse for medlemmer av kommunestyret, formannskapet,
hovedutvalgene, kontrollutvalget og forliksrådet med unntak av ordfører,
varaordfører, formannskapsmedlemmer, og øvrige ledere av nemder og råd
settes til NOK 1056,- per møte pr 01.08.20

o Alternativt: 1000 kr pr møte
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o Møtegodtgjørelse for kommunalt eldre og brukerråd og ungdomsråd settes

halvparten av kommunestyrets godgjøring, til NOK 542,- per møte.

o Alternativt: 500 kr pr møte

• 5.3.6 Andre bestemmelser.
o Andre bestemmelser for varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere og

opposisjonsleder
o Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige godgjøringen.

o Det utbetales ikke møtegodtgjøring ved møtefravær

o Ved kortvarige telefonmøter (intill 2 timer) utbetales ikkje møtegodtgjøring.

(Gjelder alle utvalg)

• Folkevalgte som har ulegitimert tap i arbeidsfortjeneste får dekket dette tapet med inntil kr

1000,- pr. møtedag uansett lengde på møtet. ( pr. dato er dette 1056 kr)

• Krav om vederlag for tapt arbeidsforteneste må sendes minimum en gang pr. år, senest

innen 30.11 årlig. Krav bør sendes månedlig eller kvartalsvis. Kravet blir utbetalt ved

første ordinære lønnsutbetaling i kommunen. Det kan kun kreves refusjon for

inneværende år. Krav som kommer inn for sent avvises alltid.

• Godtgjørelse blir ikke gitt dersom tilsyn eller barnepass blir utført av ektefelle eller

samboer av den folkevalgte.

• Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine tillitsverv.

Vedlegg

• Dagens reglement, Frøya kommune

• Hitra kommune
• Meråker kommune

• Ørland kommune

• Heim kommune
• Oppdal kommune K-sak 0171/04, sak 04/17, K- sak 120/07, K-sak 140/07, K-sak 86/13

Beathe Sandvik Meland

10.08.21
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1. ORDFR ERSGODTGJ RELSE.

1.1 Godtgi ring:

Ordfører godtgjøring per år fastsettes lik stort ingsrepresentants godtgjøring. Ordføreren likest illes

med ansatt e i Frøya kommune når det gjelder sosiale rett igheter.

1.2 Feriepenger:

Ordfører gis feriepengegodtgjørelse på lik linje med fast ansatte.

1.3 Ett ergodtgjr el s e:

Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjørelse med samme beløp som

ordførergodtgjørelsen for innt il 3 måneder. Forutset ningene for ettergodtgjørelse er at ordfører ikke

går t ilbake t il sin ordinære st illing før avslutt et valgperiode og at avgått ordfører ikke har annet

arbeidsforhold i de t re månedene. Avgått ordfører skal ellers st ille seg t il rådighet for egnede

tjenester for kommunen i t iden for ettergodtgjørelse.

1.4 Pensjon :

Ordfører skal ha rett t il pensj onsordning på lik linje med fast ansatt e.

1.5 Sykelnns ordning:

Ordfører skal ha rett t il sykelønnsordning på lik linj e med fast ansatt e.

1.6 Ytelser ett er hovedtariffavtalen kap. 1. § 10:

Ordfører skal ha rett t il ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10.

1.7 Godtgj relse telefoni og datatrafikk

Mobil: Ordfører har kommunal mobiltelefon, der Frøya kommune dekker alle utgift er.

IKT: Ordfører har sin faste arbeidsplass på herredshuset, og har ti lgjengelig det som kreves for a
utøve sitt verv. Utover dette t ilstås ordfører samme ordning som øvrige

kommunest yrerepresentanter - se pkt 11.

1.8 Hva inngår i vervet

Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet t il ordførervervet. I t illegg ut betales kjøre og

reisegodtgjøring ihht t il gjeldende reiseregulat iv som gjelder for kommunalt ansatt e.

Verv knyttet direkte t il ordførervervet godtgjøres ikke særskilt, men verv som vedkommende som

person er t illagt utenom, godtgjøres på vanlig måte.
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2. VARAORDF RERS GODTGJ RELS E

Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 %av ordførerens godtgjørelse per år.
rl ig godtgj orelse er pensjonsgivend e i folket rygden .

2.1 Hva inngår i vervet
Godtgj ringen skal dekke alle gj remal knytt et ti l varaordf rervervet . Godtgjr i ng en skal dekke
ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, herunder ferieavvikling og
kortere sykdomsfravær. Tidspunkt og varighet avtales særskilt årlig.

Når varaordføreren ett er særskilt vedt ak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, herunder
kontort id, for kort ere eller lengre t id, ut betales f ull ordførergodtgjøring.

2.2 Godtgj relse telefoni og datat rafikk
Mobil: varaordfører har privat mobilt elefon, der alle utgift er t il vervet dekkes ett er regning.
IKT: varaordfører t ilst ås samme ordning som øvrige kommunestyrerepresentanter - se pkt 11.

3. FORM ANNSKAPSM EDLEM M ENES GODTGJØRELSE:

Formannskapsmedlemmer, unnt att ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse t ilsvarende
11,4 % av ordf rerens godtgi r i ng.

Godtgjørelsen forut sett er en oppmt epr osent i formannskapet på minst 80. Ved lavere oppmøte
reduseres godtgjøring t ilsvarende prosent oppmøte i forhold t il 100 %.

Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året , får
omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse.

Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året , får godtgjørelse per
møte i t råd med reglementes pkt . 7.

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folket rygden.

3.1 Hva inngår i vervet
Den faste godtgjøringen t il formannskapsmedlemmene skal dekke forarbeid, ett erarbeid og
møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortj eneste for formannskapsmøter. Tapt arbeidsfortjeneste utover
fastgodtgjøringen dekkes ett er legit imert krav.

Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører mot tar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i
kommunestyret og andre komiteer og utvalg.
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4. HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS

GODTGJ RELSE.

Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse t ilsvarende 9,2 % av ordførers godtgjøring pr. år

Opposisjonsleders godtgjøring sett es lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/ han ikke

mott ar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder.

Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folket rygden.

Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i

kommunestyret og andre komiteer og utvalg.

5. GODTGJØRELSE VED FLERE VERV.
Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, ut betales varaordførergodtgjørelsen pluss

5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder.

Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, ut bet ales godtgjørelsen

som formannskapsmedlem pluss 5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder

eller opposisjonsleder.

6. LEDERE AV ANDRE NEM NDERS GODTGJØRELSE:
Leder kont rollutvalget 1,8 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13

Leder kommunalt brukerråd 0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13

Leder av eldrerådet 0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13

7. KOM M UNESTYRE- OG ØVRIGE

UTVALGSM EDLEM M ERS GODTGJØRELSE.

Møtegodtgjørelse for kommunestyret , formannskapet, hovedutvalgene, kont rollutvalget og

forliksra det (K-sak 25/ 17) sett es t il NOK 1000,- per møte.

Møtegodtgjørelse for kommunalt brukerråd, eldreråd og ungdomsrad (K-sak 67 / 17) sett es ti l NOK

500,- per møte.

Møtesatsen justeres etter kommunal def lator, pr november hvert år.

8. ANDRE BESTEM M ELSER.
Alle befaringer, kurs og konferanser skal godkjennes av ordfører på forhånd. Utgiftsdekning kun

dersom dett e er godkjent .
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8.1 Befaringer

Samme godtgjør ing som for møter gis også for befar inger. Unntatt er befaringer som går inn i
møt eberegningen.

8.2 Kurs og konferanser.
Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes dersom
dette er godkjent på forhånd.

8.3 Kort tidsutvalg.

Medlemmer av ut valg m.v. som nedsettes av polit isk organ for autfore bestemt e oppdrag, g is
kommunale godtgjøringer et t er samme regler som ombudsmenn.

8.4 Andre best emmelser for varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere
og opposisjonsleder

Tap av inntekt og påførte utgift er dekkes i t illegg t il den fast e årlige godgj ør ingen.

o

9. FELLES ARBEIDSVILKAR:

9.1 Vederlag for tapt arbeidsfortjenest e:

For folkevalgte som får t ap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker kommunen dett e
tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal dekke t rekk i lønn og tapte
f eriepenger

For lønnstakere kan det inngås avtale med representantens arbeidsgiver om at det ut betales f ull lønn
under delt akelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune refunderer arbeidsgivers lønn- og sosiale
utgift er d irekte t il arbeidsgiver et ter samlet krav. Denne ordningen gjennomføres også for pol it ikere
ansatt i Frøya kommune. Jfr. Frøya kommunes permisj onsreglement.

For a fadekket inntekts-tap i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den
folkevalgte har hat t et reelt tap som skal erstat tes. Dette gjelder både lønnst akere og selvstendig
næringsd rivende. Det utbet ales forholdvis beløp med utgangspunkt i 7,5 t imer pr dag.

Selvst endige næringsdrivende gis dekning for sitt inntektstap pr. dag t ilsvarende dokumentert brutto
næringsinntekt for siste år, begrenset t il ordførers årl ige godtgjørelse dividert med 260. For
nyet ablerte foretak skal næringsinntekt dokument eres ved revisorbekreftet omsetningsoppgave. For
nyetablert e foretak, som ikke kan dokument ere sin næringsinntekt , skal ordførers årlige godtgjørelse
legges t i l grunn som næringsinntekt, første året .

Tilsatt e i offent lig virksomhet eller andre som ikke blir t rukket i lønn under fravær for å ivareta
kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt .

Dersom de polit iske part iene onsker atre kke ut enkelte personer t il fellesmøter og/ eller drøft inger i
kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt arbeidsfortjenest e
fullt ut ett er regning.
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Slik fr ikjøp av med lemmer skal først godkjennes av part iet s gruppeleder i kommunestyret og derett er

endelig godkjennes av ordføreren. Skrift lig melding sendes rådmannen.

Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine t illitsverv.

9.2 VEDERLA G FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID.

Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksj onshemmede, får ett er regning dekt utgift er

t il t ilsyn og pleie med kr 150.- per t ime. Refusjon ut betales direkte t il den personen som har påtatt

seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende. Ektefelle/ samboer og eldre søsken t ilst ås

ikke godtgjore lse.

Legit imerte utgift er utover denne satsen kan imøtekommes ved søknad.

Pensjon, sykepenger og feriepenger: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte

er fraværende, opparbeider ikke ret t t il feriepenger, pensjonspoeng eller rett t il sykepenger

Hovedtariffavtalens kap 1, § 10: Den som har påtat t seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er

fraværende, opparbeider ikke rett på slike yt elser.

9.3 SYKEM ELDING.

Folkevalgte, unntatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt ,

beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet . Derett er t as den faste

godtgjørelsen ut innt il vedkommende er fr iskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune.

10. REISEREGULATIV.

Godtgjørelse ut betales ett er det t il enhver t id gj eldende reiseregulat iv som gjelder for kommunalt

fast ansatte.

Reisene må være mest mulig samordnet , både av økonomiske og miljømessige hensyn.

Folkevalgte bosatt i øyrekka t ilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulat iv - særavtale om

dekning av utgift er t il reise og kost innenlands§2.

For møter (inkludert gruppemøter) på kommunehuset som start er ett er kl 0800 t ilst ås det dekning av

kjøreutgift er fra der representanten oppholder seg. Dvs. det skrives reiseregn ing fra/ til

representantens j obbsted dersom møtet starter og slut ter i representantens arbeidst id.

11. GODTGJØRELSE TELEFONI OG DATATRAFIKK

AIie kommunestyremedlemmene, hovedutvalgsmedlemmene, medlemmer i kont rollutvalg og 1. og

2. vara t il kommunestyret deltar i IKT ordningen for folkevalgte. De får IPAD t il sin disposisj on i
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vervet . Utover dette dekkes ikke andre utgifter t il IKT, herunder mobil, bredbånd etc. Det innebærer
at alle saksdokumenter mott as elekt ronisk. WiFi er t ilgjengelig på alle kommunale bygg.

Formannskapsmedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) og hovedutvalgsledere får en
utgiftsdekning på kr 5000,- pr år som skal dekke deres utgift er t il IKT, bredbånd, mobil og evt annet
IKT utstyr. Dersom et medlem er både i formannskap og hovedutvalg, t ilstås beløpet bare en gang.

Dersom et medlem har tj enestet elefon fra privat arbeidsgiver eller fra Frøya kommune, t ilstås det
ikke annen utgift sdekning enn kr 5000.-

12. KRAV

Krav om tapt arbeidsfortjeneste, t ilsyn/ pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende kan
fremmes skrift lig fort løpende. Lag gjerne avtale med lønnsavdelingen på hvordan dette prakt isk skal
gjennomføres.

Ønsker noen å samle opp krav, må de fremmes skrift lig av den enkelte møtedeltaker slik:

For jan, febr, mars: Innleveres innen 01.04. - ut betales 12.04.
For apr., mai, j uni: Innleveres innen 01.07. - utbetales 12.07.
For j uli, august, sept : Innleveres innen 01.10. - ut betales 12.10.
For okt , nov, des: Innleveres innen 15.12. - utbe tales 31.12.

13. REVISION AV M TES ATS
Møtesatsen indeksreguleres årlig pr 01.05, i takt med kommunal deflater.

14. ETISKE RETNINGSLINJER
Et iske ret ningslinj er for Frøya kommune gj elder for folkevalgte. Folkevalgte er ellers når det gjelder
inhabilit et og taushetsplikt omfattet av kommuneloven og forvalt ningslovens bestemmelser.

15. REVISJON OG FORTOLKNING AV FOLKEVALGTES
o

ARBEIDSVILKAR
Reglementet er gjeldende innt il annet blir vedtatt av Kommunestyret. Reglementet skal revideres
første halvår etter at nytt kommunestyre t ilt rer. Eventuelle endringer er gjeldende fra den 1. i
påfølgende måned.

Dersom det oppst år tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette reglement et, forelegges det
formannskapet .
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OPPDAL KOMMUNE

Forskrift for godtgjøring til folkevalgte - valgperioden 2019 - 2023

Godtgjoring til politiker n e knyttes til % eller % av ordforeren s godtgj oring for fungering i full

tid .

1. Ordfører

Godtgjøring t il ordfører skal tils vare 90% av stortingsrepresentants lønn, og reguleres årlig av

kommunestyret ved budsjettbehandlingen med virkningsdato 01.ma i. Godtgj oring en dekker

nødvendig kontortid , møter i kommunestyret, formannskapet og andre styrer og råd,

representasj on og oppdrag i egenskap av ordfører. Reisegodtgjøring etter kommunens

regulativ kommer i tillegg.

Ordføreren skal ha pensjonsavtale .

Ordføreren, som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når

han/hun fratrer vervet. Det kan søkes om inntil 3 måneder. Retten til ettergodtgj øring skal

avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den

folkevalgte frivillig avstår fra.

2. Varaordfører

Varaordførers godtgjøring settes til 40 % av ordførers godtgj ørelse. Det utbetales ikke annen

møtegodtgjøring . Reisegodtgjøring etter kommunens regulativ kommer i tillegg

3. Fast godtgjøring og møtegodtgjøring

3.1 Leder av faste utvalg (utvalg for bygg- og arealplansak (BYAR), utvalg for helse og

oppvekst (HEOP), utvalg for kultur, miljø og tekniske tj enester (KMT) og

kontrollutvalg)

Ledere av faste utvalg får en fast godtgjøring tilsvarende 3% av ordførers godtgj øring.

I tillegg komm er godtgjoring pr. mote tils varende 2 %a v ordforers godtgjoring .

3.2 Motegodtgjoring for medlemmer i kommunestyret og de faste utvalgene

Møtegodtgjøring defineres som kompensasjon for medgått tid til møte og nødvendige

forberedelser til møter i folkevalgte organer m.v (uavheng ig av møtets varighet), og kommer i

t illegg t il dekning av tapt arbeidsfortjeneste/refusjon for påførte utgifter som følge av

møtedeltakelse og utføring av vervet som folkevalgt representant.
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Medlemmene gis en fast møtegodtgjøring pr. møte tilsvarende 2 % a v ordførers godtgjøring.
Godtgjøringen til folkevalgte reguleres årlig med virkningsdato pr. 1.mai.

Det utbetales ikke møtegodtgjøring ved møtefravær.

3.3 Fast møtegodtgjøring til medlemmer i formannskapet, utvalg for bygg- og
arealplansak (BYAR), utvalg for helse og oppvekst (HEOP), utvalg for kultur, miljø og
tekniske tjenester (KMT) og kontrollutvalget

Utvalgets medlemmer får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 5 %a v ordførers godtgjøring, i
tillegg til møtegodtgjøring pr. møte.

Ved kortvarige telefonmøter er godtgjøringen inkludert i årlig fast godtgjøring.

3.4 Møtegodtgjøring for medlemmer i andre utvalg

Andre politiske råd og utvalg oppnevnt av kommunestyret og/eller faste utvalg som folkevalgt
representant, herunder politisk oppnevnte arbeidsgrupper, ad-hoc utvalg eller lignende.

Av rådsorgan nevnes eldrerådet, råd for personer med nedsatt funksjonsevne og
ungdomsrådet.

Satsen for godtgjøring pr. møte fastsettes til 0,6 %a v ordførerens godtgjøring. Møtende
varamedlemmer gis tilsvarende. Det utbetales ikke godtgjøring ved møtefravær.

3.5 Møtegodtgjøring for leder eldreråd, leder råd for personer med
funksj onsnedsettelse og leder ungdomsråd

Leder av eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet
utbetales en fast årlig godtgj øring tilsv. 2,5 %a v ordførerens godtgjøring, i tillegg til
møtegodtgjøring pr. møte.

3.6 Varamedlemmer

Møtende varamedlemmer godtgjøres med 0,3%pr . t av ordførerens godtgjøring innt il 3
timer. Over 3 timer godtgjøres med 2 % pr.mote.

Varamedlemmer som møter i enkeltsaker, eksempelvis ved inhabilitet, gis en godtgjøring
pr. t. tilsvarende 0,3 %a v ordførerens godtgjøring, og evt . dekning av tapt
arbeidsfortjeneste.

3. 7 Ansattes møtegodtgjørelse

Ansatte og fagforeningsrepresentanter som møter i kommunale organ i arbeidstiden, gis ikke
møtegodtgjøring.

4. Utgiftsdekning

De folkevalgte har rett til utgiftsdekning.

Skyss- og kostgodtgjøring i henhold til kommunens regulativ. Skyssgodtgjøring utbetales
f .o.m 3 km (6 km tur/retur). Krav om dekning må settes fram hvert halvår.
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Personer med omsorgsansvar (for barn under 12 år, eldre, funksj onshemmede, ved sykdom

m.v) godtgjøres inntil 3 t med kr 600,- pr. møte. For møter over 3 t/dagsgodtgjøring kr

1 200,-. Det må framsettes skriftlig krav.

5. Dekning av tapt arbeidsfortjeneste

De folkevalgte har rett til dekning av tap i innt ekt/stedfortreder i t illegg til møtegodtgjøring.

Legitimert tap

• Lønnsmottakere som krever dekning av tap i inntekt må legge fram attest fra

arbeidsgiver om at vedkommende trekkes i lønn samt beløpets størrelse. Alternativt

kan refusjon av lønn foretas overfor arbeidsgiver etter dokumentert lønnsutgift. Det

må framsettes skriftlig krav.

• Selvstendig næringsdrivende må legitimere tap i inntekt , inntil kr 2 000,-. Som full dag

regnes 7,5 t eller mer. Ved lavere fravær avkortes godtgjøringen t ilsvarende. Det må

framsettes skriftlig krav med organisasjonsnummer.

Ulegitimert tap

Erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt er pr. i dag kr 600,- pr. møte for møter inntil 3

timer. For møter over 3 timer/dagsgodtgjøring utgjør beløpet kr 1 200,-.

Det må framsettes skriftlig krav.

Tapt arbeidsfortjeneste utbetales måneden etter at kravet framsettes.

Det betales ikke tapt arbeidsfortjeneste og vikar for samme periode eller noen annen form for

dobbelt godtgjøring.

Ordfører og varaordfører har ikke rett til erstatning for tap i arbeidsinntekt i t illegg til sine

godtgj øringer.

6. Deltakelse på kurs, konferanser, eksterne møter o.l.

Dersom medlemmer av folkevalgte utvalg blir oppnevnt til eller får aksept av ordfører/organet

til adelta på kurs eller konferanse, tilstås tapt arbeidsfortjeneste.

For a representere kommunen i eksterne mater, tilsta s motegodtgjoring pa 0,3 % a v

ordførerens lønn pr. time inntil 7,5 t imer, samt tapt arbeidsfortjeneste. Dette dekker også

eventuelle forberedelser til møtet. Deltakelse må godkjennes av ordfører eller organet.

7. Reduksjon av fast godtgjøring

Hvis en leder eller et utvalgsmedlem deltar i mindre enn 2/3 av antall oppsatte utvalgsmøter

pr. år reduseres den faste godtgjøringen med 50 %.

Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgsmøtene, har vedkommende rett på 50 %

av den faste godtgjøringen.
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8. Om føring av møtegodtgjøring

For møter i folkevalgte organ hvor møtesekretær er tilstede, vil sekretariatet ha ansvar for a
føre frammøteoversikt som grunnlag for utbetaling av møtegodtgjøring.

I utvalg som ikke har fast møtesekretær, må leder sørge for at skjema for møtegodtgjøring
blir utfylt.

9. Utbetaling av godtgjøring

All fast godtgjøring utbetales i desember måned hvert år.

Utbetaling av møtegodtgjøring pr. møte utbetales 2 ganger i året, j uli og desember.

10. Fortolkning

Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende dette reglementet avgjøres av
formannskapet.

***

Vedtatt i kommunestyret 07 .05.20, sak K. 2020/4 1.

K:/Felles/PAS/Reglement/Forskrift for godtgjøring til folkevalgte-valgperioden 2019-2023
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Innledning:
Godtgjørelse skal fastsettes ut i fra den arbeidsbelastningen en antar vervet medfører, uavhengig

av viktigheten av de enkelte verv.

1. Gjennomgående bestemmelser:
I medhold av kommunelovens Kapittel 8. Rettigheter og plikter for folkevalgte:

1.1 Krav om t ilstedeværelse
For aoppebare den faste godtgjørelsen, kreves en tilstedeværelse på 75%. Deretter

reduseres godtgjørelsen forholdsvis. For afa møtegodtgjørelse per møte, kreves

oppmøte.

1.2 Varamedlemmer
Møtegodtgjørelse tilfaller varamedlemmer når disse møter.

2 Godtgjørelse for faste verv

2.1 Fast år lige godtgjørelser for ordfører

Godtgjøring som stortingsrepresentant er per. 1.5.2019 pålydende  kr  987 997,- per år.

Ordførervervet er et heltidsverv og godtgjøringen settes til 100% av

stortingsrepresentantenes godtgjøring per år. Beløpet beregnes og reguleres pr. 01.10. hvert år

etter siste gjeldene regulering for stortingsrepresentantene.

Godtgjørelsen dekker alle gjøremål som ordfører.

Ved utløp av valgperioden gis ordføreren en etterlønn i 1,5 måned som kompensasjon for

manglende feriepenger, eller i 3 måneder dersom ordføreren ikke har fast jobb aga til.

Ved sykdom mottar ordføreren godtgjørelse etter de samme prinsipper som for en ordinær

arbeidstaker. Heim kommune vil ha egne avtaler med KLP i forbindelse med

pensjonsordning som ordfører.

2.2 Fast år lige godtgjørelser for varaordfører

Varaordfører gis en årlig godtgjørelse tilsvarende 50% av ordførers godtgjøring, eksl.

sosiale utgifter.

Godtgjørelsen dekker alle gjøremål som varaordfører .
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2.3 Fast årlige godtgjørelser for formannskapet
Formannskapets  faste medlemmer, unntatt ordfører, varaordfører med fast godtgjøring,
gis en årlig godtgjøring tilsvarende 3% av ordførers godtgjøring, eksl. sosiale utgifter.

Ved permisjon eller fravær utover 25% reduseres den faste godtgjørelsen forholdsvis.

2.4 Fast årlige ledergodt gjørelse
Leder av driftsutvalg, kontrollutvalg og viltutvalg  gis en årlig godtgjørelse tilsvarende
2,5 % av ordførers godtgjøring, eksl. sosiale utgifter.

Leder av Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og klagenemnd eiendomsskatt ,  gis en fast
årlig godtgjørelse t ilsvarende 1,5% av ordførers godtgjøring, eksl. sosiale utgifter.

Ledere av eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd,
gis en fast årlig godtgjørelse tilsvarende 0,5% av ordførers godtgjøring, eksl. sosiale
utgifter.

3. Motegodtgjr el s er

3.1 Kommunestyret
Alle møtende medlemmer/varamedlemmer av kommunestyret, unntatt ordfører og
varaordfører, gis en møtegodtgjørelse på 1 promille av ordførers godtgjørelse per møte,
uavhengig av møtets varighet. Dette gjelder også varamedlemmer som møter kun i en
bestemt sak eller fra et bestemt tidspunkt.

3.2 Styrer/ra d og utvalg
Alle møtende medlemmer/varamedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, i
formannskap, driftsutvalg og andre styrer/rad/utvalg gis en møtegodtgjørelse på 0,25
promille av ordførers godtgjørelse, eksl. sosiale utgifter, per time - begrenset oppad til 7 ,5
time per dag.

Møtene godtgjøres til hel eller halvdagsmøter med over/under 4 timer. Timetallet avrundes
til nærmeste hele time. Tilsvarende gjelder møter eller andre former for samlinger etter
innkalling eller invitasjon fra ordfører.

Varamedlemmer som møter i et utvalg for en bestemt sak, gis en møtegodtgjørelse for
minimum halv dag.

Der hvor ansatte møter i møter ut fra et partsforhold som er hjemlet i lov og/eller avtaler,
har de den samme rett til møtegodtgjørelse som de folkevalgte medlemmene, dersom
møtene avholdes utenfor den ordinære arbeidstiden.

3.3 Stemmestyret
Oppnevnte stemmestyrer i forbindelse med gjennomføring av valg og
fo lkeavstemminger :
• Alle møtende medlemmer/varamedlemmer, gis en møtegodtgjørelse på 0,25 promille

av ordførers godtgjørelse, eksl. sosiale utgifter, per time.
(uten begrensing på 7,5 time som står for andre råd og utvalg)
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Reglementet gis tilbakevirkende kraft og skal gjelde for stemmestyrene sitt arbeid i forbindelse
med gjennomføring av kommunestyrevalget hosten 2019.

4 Godtgjøring for t apt arbeidsinnt ekt
I medhold av kommunelo vens $ 8-3, har den som innehar kommunalt tillitsverv, rett på
erstatning for legitimert og ulegitimert tap i arbeidsfortjeneste (inkl. feriepenger) for
utførelse av vervet.

4.1 Legit imert t ap
Maksimalt beløp som kan erstattes pr. dag skal tilsvare en dagslønn (7 ,5 time) utregnet
etter 15G, uavhengig om det er lønnsmottakere eller selvstendig næringsdrivende.

• Den som er lønnsmottaker skal som legitimasjon legge fram erklæring fra
arbeidsgiver om trekk i lønn (begrenset oppad til dagslønn (7,5 time) utregnet etter
15G).

• Selvstendig næringsdrivende f'ar dekket tapt arbeidsfortjeneste etter siste kjente
ligningsattest dividert på 260 (begrenset oppad til dagslønn (7 ,5 time) utregnet etter
15G).

Tapt arbeidsfortjeneste for arbeid utenom ordinære møter (reiser, befaringer, kurs mv.)
godtgjøres tilsvarende.

4,2 Ulegit imert t ap
Erstattes med kr . 2 200,- per dag (7,5 t imer) - reguleres med oppmøte hel (over 4 timer)
eller halvdag (under 4 timer).

4.3 Utgift sdekning for øvrig
I medhold av kommunelovens § 8-3, har den som innehar kommunalt tillitsverv, krav på
skyss- kost- og overnattingsgodtgjørelse for reiser i forbindelse med vervet .
• Skyss- kost- og overnattingsgodtgjørelse utbetales i henhold til statens

reiseregulativ.
• Utlegg til barnepass, pass av eldre og uføre og til stedfortreder godtgjøres mot

legitimerte utgifter .
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Kapitteloversikt:

Inn ledning

Hjemmel ($$ 1 - 14)

Hjemmel:  Fastsatt av Ørland kommunestyre 30. april 2020 med hj emmel i lov  22.  j uni 2018 nr. 8$ 3 om kommuner og fylkeskommuner

(kommuneloven) $ 8-2, $ 8-3, $ 8-4, $ 8-6, $ 8-7, $ 8-8 og $ 8-10.

Innledning

Formålet med forskriften er å sikre folkevalgte godtgjøring og utgiftsdekning på bakgrunn av sine

kommunale verv. Medlemmer i et kommunalt folkevalgt organ plikter adelta i organets møter hvis de ikke har

lovlig forfall , kommunelovens $ 8- 1.

Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller

fylkeskommunale folkevalgte organer. Arbeidstakere som har et kommunalt verv på heltid eller deltid, har også

rett til permisj on fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden, kommunelovens § 8-2 .

Hjemmel

Forskriften er fastsatt av Ørland kommunestyre 30. apri l 2020 med hj emmel i lov 22. juni 20 18 nr. 83 om

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 8-2, § 8-3, $ 84 , $ 8-6, $ 8-7, $, 8-8 0g $ 8-10.

§ 1. Generelt

Reglementet tar sikte på å yte en rimelig kompensasj on for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte

representanter, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt samt adekke de reelle utgifter forbundet med tillitsvervet.

https:// lovdata.no/dokumenULF/forskrift/2020-04-30-924?q=folkevalgtes arbeidsvilkår 1/6
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§  2. Folkevalgte paheltid/deltid

Alle folkevalgte gis godtgjøring. Godtgjøringsbeløp er omtalt for det enkelte verv. Representanter kan  få
avkortning i sin utbetaling ved manglende oppmøte j f. $ 6. Fo lkevalgte har krav pa a  fa  dekt tapt arbeidsinntekt
som følge av verv i Ørland kommune, det være seg i forbindelse med formelle møter eller andre oppdrag som
folkevalgt/tillitsvalgt j f . § 4-2 og $ 4-3 og kommunelovens $ 8-2 og $ 8-3.

a. Kommunestyrerep resentanter
Kommunestyrerepresentanter gis en godtgjørelse på kr 1 500 pr. møte.

Kommunestyrets faste representanter og de første vararepresentantene pr. parti låner kommunalt
nettbrett så lenge de innehar vervet.

Godtgjørelse gis for mø ter og befaringer samt forberedelser som inngår i organets arbeids- og
ansvarsomr åde.

b. Ordf ører
Ordfører skal godtgjøres i 100 % stilling for vervet som ordfører. Ordføreren skal godtgjøres j f.

kommunelovens $ 8-4 om arbeidsgodtgjøring. Ordføreres godtgjøring settes til 80 % av
stortingsrepresentants lønn . Godtgjøringen reguleres i tråd med stortingsrepresentants lønn.

Ordføreren gis verken fast- eller mø tegodtgjørelse som leder eller medlem av utvalg, råd eller
nemn der.

Ordføreren opptj ener sine pensj onsrettigheter i KL Ps ordinære tjenestepensj onsordning og er
innmeldt med kommunale rettigheter vedrørende yrkesskade.

Ordføreren inngår avtale med kommunen om kommunal mobiltelefon som blir brukt både i vervet og
privat.

c. Varaordf ører

Varaordfører skal godtgjøres i 70 % stilling for vervet som varaordfører. Varaordføreren skal
godtgjøres j f. kommunelovens  §  8-4 om arbeidsgodtgjøring. Varaordførers godtgjøring beregnes ut fra
80 % av stortingsrepresentants lønn . Godtgjøringen reguleres i tråd med stortingsrepresentants lønn .

Varaordføreren gis verken fast- eller møtegodtgjørelse som leder eller medlem av utvalg, råd eller
nemnder. Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste til varaordfører.

Varaordføreren opptj ener sine pensj onsrettigheter i KLPs ordinære tj enestepensj onsordning og er
innmeldt med kommunale rettigheter vedrørende yrkesskade.

Varaordføreren inngår avtale med kommunen om kommunal mobiltelefon som blir brukt både i
vervet og privat.

d. Politisk samf erdselskoordinator
Politisk samferdselskoordinator skal godtgjøres i 50 % stilling for vervet som politisk

samferdselskoordinator.

Politisk samferdselskoordinator skal godtgjøres j f. kommunelovens $ 8-4 om arbeidsgodtgjøring.
Politisk samferdselskoordinator sin godtgjøring beregnes ut fra 80 % av stortingsrepresentants lønn .
Godtgjøringen reguleres i tråd med stortingsrepresentants lønn .

Politisk samferdselskoordinator gis verken fast- eller møtegodtgjørelse som leder eller medlem av
utvalg, råd eller nemnder.

Politisk samferdselskoordinatorr opptjener sine pensj onsrettigheter i KLPs ordinære
tj enestepensj onsordning og er innmeldt med kommunale rettigheter vedrørende yrkesskade.

Politisk samferdselskoordinator inngår avtale med kommunen om kommunal mobiltelefon som blir
brukt både i vervet og privat.

e. Grupp eleder flertallet
Gruppeleder for flertallet skal godtgjøres i 20 % stilling for vervet som gruppeleder.

Gruppelederen skal godtgjøres j f. kommunelovens  §  8-4 om arbeidsgodtgjøring. Gruppeleder
flertallet sin godtgjøring beregnes ut fra 80 % av stortingsrepresentants lønn. Godtgjøringen reguleres i
tråd med stort ingsrepresentants lønn.

Gruppelederen gis verken fast- eller møtegodtgjørelse som leder eller medlem av utvalg, råd eller
nemnder.

Gruppelederen opptj ener sine pensj onsrettigheter i KLPs ordinære tj enestepensj onsordning og er
innmeldt med kommunale rettigheter vedrørende yrkesskade.

Gruppelederen inngår avtale med kommunen om kommunal mobiltelefon som blir brukt både i vervet
og privat.

f. Formannskap ets medlemmer og medlemmer i Utvalg f or strategi og drift
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Formannskapets og Utvalg for strategi og drift sine medlemmer godtgjøres med en fast årlig

godtgjørelse på kr 50 000, Godtgjoringen gjelder totalt for begge utvalg.

I dette inngår også arbeid i administrasjonsutvalget, valgstyret, kontrollutvalget for alkoholloven,

fondsstyret for næringsfond og RDA midler, legatstyre for kommunens legater, klagenemn d, 17.

maikomite og adhocutvalg.

Godtgjørelse gis for alle møter og befaringer samt forberedelser som inngår i organets arbeids- og

ansvarsområde.
g. Ledere av utvalgene, p lanutvalget og landbruksnemnd

Lederne for utvalgene, planutvalget og landbruksnemnda tilstås en fast årl ig godtgjørelse på kr

25 000,-.

Godtgjørelse gis for alle mø ter og befaringer samt forberedelser som inngår i organets arbeids- og

ansvarsomr åde.
h. Ledere i administrasj onsutvalg og kontrollutvalg

Lederne for administrasjonsutvalget og kontrollutvalget tilstås en fast årlig godtgjørelse på kr

20 000,-.
Godtgjørelse gis for alle møter og befaringer samt forberedelser som inngår i organets arbeids- og

ansvarsområde.
i. Ledere i ungdomsråd, eldreråd og råd f or mennesker med nedsatt f unksjonsevne

Lederne for ungdom sråd, eldreråd og råd for m ennesker med nedsatt funksj onsevne tilstås en fast

årlig godtgjørelse på kr 10 000,- .

Godtgjørelse gis for alle møter og befaringer samt forberedelser som inngår i organets arbeids- og

ansvarsområde.
j . M edlemmer (ikke ledere) i overnevnte styrer råd og utvalg, samt andre utvalg opp rettet av kommunestyret

Medlemmer i overnevnte styrer, råd og utvalg t ilstås en godtgjørelse kr 500,- pr. møte.

Godtgjørelse omfattes av alle møter og befaringer samt forberedelser som inngår i organets arbeids-

og ansvarsområde.
- På bakgrunn av dette punktet i reglementet, er deltakelse i samarbeidsutvalg o.l. en del av

møtegodtgjørelsen i komiteen

- Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for avlyste møter

- Tapt arbeidsfortjeneste utbetales med reisetid utenfor kommunen og det tas hensyn til mø tetidspunkt

og kollektivtilbud ved fastsettelse av tid for fravær.

k. Varamedlemmer i overnevnte styrer, råd og utvalg

Varamedlemmer i ovem evnte styrer, råd og utvalg tilstås en godtgjørelse på kr 500,- pr. møte.

1. Utvalg som opp rettes f or særskilte opp gaver eller f ormål

Prosjektgrupper, adhocutvalg o.l. - avgjore s det ved opprettelse/valg av medlemmer hvilken

godtgjørelse som evt . skal ytes til medlemmene/varamedlemmene.

§ 3. Pensj onsrettigheter, sykelønnsordning og feriepenger

Kommunelovens $ 8-8 palegger kommunene å sørge for at folkevalgte som har vervet som sin

hovedbeskj eftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen.

Kommunestyret kan fritt om de onsker aink ludere folkevalgte i kommunens pensj onsordning for ansatte .

Dersom adgangen benyttes, følger det av forskrift 22. apri l 1997 nr. 375 om pensj on for folkevalgte i kommune

§ 1 at en eventuell pensjons ordning skal omfatte alle folkevalgte med verv av en viss størrelse.

a . Pensj on
Folkevalgte oppfyller innmeldingskravet til pensj onsordningen når vedkommende har en godtgjørelse

som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse (80 % av ord fore rens arsgodtgj oring).

b . Rett til sy kep enger jf kommunelovens $ 8-8

Ordfører og andre med fastgodtgjøring tilsvarende 50 % verv eller mer, må ved sykdom kreve

sykepenger direkte fra NAV. Kommunen dekker arbeidsgiverperioden ved en sykemelding, samt det

mellomliggende beløp mellom normal godtgjøring og beløpet som dekkes fra NAV i sykerettighetsåret.

c. Feriep enger
Folkevalgte omfattes ikke av ferieloven, men årlig fritid tilsvarende ferielovens bestemmelser

avvikles i samr åd med ordføreren. For slik fritid utbetales ordinær månedsgodtgjørelse.
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§ 4. Utgiftsdekning  -  erstatning

Kommunale ombud skal ha dekket utgifter til skyss, kost og overnatting som vervet nødvendiggjør etter det
kommunale reiseregulativet. Reiser skal foretas på billigste måte .

a. Skyss- og kostgodtgjørelse
Reise med egen bil for autfore pålagte oppdrag godtgjøres etter satsene i det kommunale regulativet.

Det forutsettes en avstand på minst 5 km en veg for at godtgjørelse skal ytes.
Kost- og overnattingsgodtgjørelse dekkes etter det kommunale regulativet. Dette gjelder imidlertid

ikke ved kurs/seminar/mø ter der kommunen betaler oppholdsutgifter/pensj onspris for deltakerne, eller
ved møter med servering.

Når tillitsvalgte oppholder seg utenfor kommunen for en kortere eller lenger periode i forbindelse
med arbeid og skolegang dekkes utgiftene med heimr eiser i forb indelse med møtedeltakelse. Reise foretas
på rimeligste måte som bruk av offentlige transportmidler som buss, båt, tog og fly . Kost- og
overnattingsgodtgjørelse dekkes etter gjeldende regulativ for kommunene for reiser utenfor kommunen.

Utbetaling skj er etter spesifisert regning fra den enkelte.
Reiseregning leveres senest 1 måned etter at reisen har funnet sted.

b. Erstatning f or tap t arbeidsinntekt
Det ytes iht . $ 2- 1 erstatnin g for tap av arbeidsinntekt som følge av vervet. Vedkommende må selv

fremsette skriftlig krav om erstatning.
Kommunale ombud  får  dekt tap i arbeidsinntekt og andre utgifter som vervet medfører etter disse

retningslinj ene:
- 1 dag = 7,5 timer
- Legitim erte utgifter til nødvendig omsorgsarbeid dekkes
- Ulegitimerte tap dekkes med inntil kr 1 500,- pr. dag
- Selvstendig næringsdrivende og ombud med fast inntekt som kan dokumentere sitt tap, far erstattet

sitt samlede tap/utgift med inntil kr 3 000,- pr. møtedag.
Selvstendig naeringsdrivende far enten tapt arbeidsfortjeneste dekket i henhold til den godtgjørelse

som er fastsatt for u legitimert tap, eller etter vedkommende sitt beregningsgrunnlag for folketrygd ved
siste ligning.

Faktiske tap og utgifter innenfor disse satsene dekkes etter regning fra den enkelte. Kravet skal være
dokumentert og inneholde spesifisert oversikt over erstatningsbeløpet. Krav må fremmes innen 20. i hver
måned.

c. Erstatning f or p åf ørte utgifter som f ølge av vervet
Det kan ytes erstatning for påførte utgifter som følge av vervet med inntil kr 2 000,- pr. dag.

Vedkommende må selv fremsette krav om erstatning.
Påførte utgifter som følge av vervet som kan dekkes etter denne bestemmelse, er bl.a. utgifter som :

- Leiehj elp til pass av barn, pass og stell av eldre, syke og funksjonshemmede
- Reise og oppholdsutgifter for person som representanten må ta med til møtestedet fordi det ikke er

mul ig askaffe avlastning
- Stedfortreder eller avløser i representantens yrke.

§ 5. Utbetaling av godtgjørelse og erstatning

a. Utbetaling av fast godtgjørelse
Folkevalgte som godtgjøres på hel- og deltid, samt andre som har fast godtgjøring får den årlige

godtgjørelsen utbetalt som 12 like store deler i samsvar med kommunens ordinære rutiner for utbetaling
av lønn.

b. Utbetaling av møtegodtgjørelse p r. enkeltopp mote
Møtegodtgjøring pr. enkeltoppmø te, utbetales to ganger pr. år henholdsvis juni og desember.

c. Utbetaling -  erstati n g av tap t inntekt
Tapt arbeidsinntekt og andre påførte utgifter refunderes på grunnlag av spesifisert krav fra den

folkevalgte . Kravene leveres pr. måned og senest innen 3 m åneder.
For de utvalg om har sekretær fra administrasj onen, sørger sekr etæren for nødvendige oppgaver for

anvisning/utbetaling. Tilsvarende ansvar har lederen i de utvalg som ikke har slik sekretær.
d. Begrensninger i møtegodtgjørelse
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Møtegodtgjørelse gis ikke for deltakelse i kurs, seminarer, foredrag, konferanser, stillingsintervjuer,

tilstelninger og lignende. Gj elder ikke tapt arbeidsfortjeneste .

§ 6.  Fravær/reduksj on i fast godtgjørelse

Hvis folkevalgte har meldt forfall , eller vært fraværende fra mer enn 50 % av mø tene bortfaller den faste

møtegodtgjørelsen . Det gis da en godtgjørelse pr. mø te. Dette gjelder ikke fravær som dekkes inn under $ 3-2.

Når forfallet er grunnet annet offentlig oppdrag, skal dette ikke føre til redusert godtgjørelse.

§ 7. Kontorplass

Ordfører og varaordfører og samferdselskoordinator har egne kontor. Til forberedelse for andre folkevalgte

for kommunale møter kan møterom på rådhuset stilles til disposisjon .

§ 8. Kommunal parti og gruppestøtten

Som følge av partilovens $ 10 nr. 2 finansierer kommunen de folkevalgte gruppene i kommunestyret.

Støtten ti l de folkevalgte gruppene ytes forholdsmessig etter deres oppslutning ved valget.

De partigrupper som er representert i Ørland kommunestyre tilkomm er slik årlig stønad :

- Kr. 1500, pr. kommunestyregruppe/parti

- Kr. 1720,pr . kommunestyremedlem.

Gruppestønaden utbetales partiene innen utgangen av j anuar hvert år .

§ 9. Ettergodtgjørelse/etterlønn

Folkevalgte i verv på 60 % eller mer gis slik ettergodtgjørelse/etterlønn ved valgperiodens utløp j f.

kommunelovens $ 8-6:
- i 1,5 måned dersom vedkomm ende gjeninntrer i tidligere stilling eller inntrer i ny stilling etter

valgperiodens utløp
- i 3 måneder dersom vedkommende ikke inntrer i ny stilling etter valgperiodens utløp

- Dersom vedkommende trer inn i j obbsituasj on før angitt periode, opphører ettergodtgjøringen i angitt

strekpunkt 1 og 2.

§ 10. Kommunalt ansatte i kommunens administrasj on

Det utbetales ikke godtgjørelse til ansatte i kommunen etter bestemmelsene i dette reglementet når de er

oppnevnt i henhold til gjeldende regler for valg til folkevalgte organer. Bestemmelsen inkluderer de som er

oppnevnt i kraft av sin stilling.

Møtegodtgjørelse gis ikke for deltakelse i kurs, seminarer, foredrag, konferanser, stillingsintervjuer,

tilstelninger o.l.

§ 11. Fortolkninger

Spørsmål eller tvil om fortolkning av forskriften eller eventuelt uklarheter legges fram for kommunestyret

til avgjørelse.
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§  12. Revisj on av forskrift

Godtgjøringsreglementet revideres årlig ved budsj ettarbeidet.

§  13. Kunngjøring

Forskriften kunngjort i Norsk Lovtidend j f. forvaltningslovens § 38 5. mai 2020.

§ 14. Ikraft tredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2020.

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-04-30-924?q=folkevalgtes arbeidsvilkår 6/6



2021-8-4 Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring og arbeidsvilkår, Meråker kommune, Trondelag - Lovdata

I- LOV DATA
Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjøring

og arbeidsvilkår, Meråker kommune, Trøndelag

Dato FOR-2020-10-26-2225

Ikrafttredelse - 11.2020

G. ld  fi
Meråker kommune, Trøndelag

Jel er or

. LOV-2018-06-22-83-$8-3, LOV-2018-06-22-83-$8-4, LOV-20 18-06-22-83-$8-6, LOV-20 18-06-22-83-

Hj emm el sg.1o

K . rt 04 .11.2020
unngyo

kl. 14.50

Korttittel Forskrift om folkevalgtes økonomiske godtgjør ing og arbeidsvilkår, Meråker

Hjemmel: Fastsatt av Meråker kommunestyre 26. oktober 2020 med hjemmel i lov 22. j uni 20 18 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner

(kommuneloven) $ 8-3, $ 84 , $ 8-6 0g $ 8- 10.

S1. Formalet med forskriften

Forskriftens formål er asikre en rimelig kompensasj on for den arbeidsinnsats som ytes av de folkevalgte

representanter i Meråker kommune, gi erstatning for tap av arbeidsinntekt , og adekk e tilnærmet de utgifter som

er forbundet med tillitsvervet. Forskriften skal også sikre ettergodtgjøring og hj emle permisj oner for de

folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskj eftigelse

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske

ordninger som gjør det mulig for alle adelta i lokalpolitikken .

§ 2. Arbeidsgodtgjøring  -  ordfører/varaordfører

Ordføreren frikjøpes i 100 % stilling og godtgjørelse settes til 100 % av stortingsrepresentants godtgjøring.

Under sykdom praktiseres tilsvarende ordning som for ansatte. Ordføreren tilstås tilsvarende personforsikringer

og ytelser etter dødsfall som for ansatte. Ordføreren tar ferie etter behov i inntil 5 uker. Ordføreren kan ikke

tilstås noen godtgjørelse eller vederlag som nevnt i de følgende punkter med mindre det er særskilt nevnt i dette

reglementet.

For ordfører gjelder Hovedtariffavtalens kap .  1 § 10 om ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikringer, og

ulykkesforsikring lik ansattes ordning.

Ordfører er knyttet til egen pensj onsordning for folkevalgte via kommunens pensj onsselskap .

Ordfører har ved sykdom rett til sykepenger etter reglene for sykepenger til arbeidstakere .

Varaordførers godtgjørelse settes til 10 % av ordførers godtgjørelse. Godtgjørelsen dekker vanlige

varaordføreroppdrag og kortere vikaroppdrag for ordføreren. Hvis varaordføreren fungerer som ordfører over et

lengre tidsrom, skal varaordføreren ha en godtgjørelse som tilsvarende 100  %  ordførers godtgjøring. I slike
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tilfeller blir det ikke refundert tapt arbeidsfortjeneste . Varaordføreren kan ikke tilstås noen godtgjørelse eller
vederlag som nevnt i de følgende punkter med mindre det er særskilt nevnt i dette reglementet.

Kommunestyret kan med bakgrunn i kommunelovens kapittel 8 vedta en annen fordeling av godtgjøring
mellom ordfører/varaordfører for en nærmere angitt tidsperiode, men godtgjørelsen skal ikke utgjøre mer enn til
sammen 110  %  for vervene.

Godtgjøringene utbetales månedlig.

§ 3. Arbeidsgodtgjøring Formannskap

Medlemmer av formannskap gis en årlig godtgjøring tilsvarende 3 % av stortingsrepresentants godtgjøring.
Det gis ikke møtegodtgjøring i tillegg for øvrige utvalg medlemmer av formannskapet deltar i.

Fravær på mer enn 1/3 av møtene fører t il reduksj on av godtgjørelsen med 50 %.

Godtgjøringen utbetales månedlig.

Varamedlemmer til formannskapet gis en godtgjøring tilsvarende 0,10  %  av stortingsrepresentants
godtgjøring pr. mø te .

Varamedlem som deltar i minst 1/3 av møtene i et kalenderår, har rett til 50 % av full godtgjøring til det
faste medlemmet.

Varamedlem som deltar i minst 2/3 av møtene i et kalenderår, har rett til full godtgjøring ti lsvarende
godtgjøringen til det faste medlemmet.

Godtgjøring til varamedlemmer utbetales i desember.

§ 4. Arbeidsgodtgjøring Utvalgsledere (UKU, USOK, UHPO), leder kontrollutvalg

Utvalgsledere (UKU, USOK, UHPO), leder kontrollutvalg gis en årlig godtgjøring tilsvarende 1,5 % av
stortingsrepresentants godtgjøring. Det gis ikke møtegodtgjøring i tillegg for møter i det utvalget de leder.

Godtgjøringen utbetales månedlig.

Når nestleder leder mø tet i leders fravær gis en godtgjøring tilsvarende 0,10 % av stortingsrepresentants
godtgjøring pr. mø te.

§  5. Arbeidsgodtgjøring opposisj onsleder

Opposisj onsleder gis en årlig godtgjøring tilsvarende 1,5 % av stortingsrepresentants godtgjøring.

Godtgjøringen utbetales månedlig.

§ 6.  Arbeidsgodtgjøring andre utvalgsledere

For ledere i øvr ige utvalg gis en godtgjøring tilsvarende 0, 10 % av stortingsrepresentants godtgjøring pr.
mø te.

Godtgjøringen utbetales i desember.
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§ 7. Møtegodtgjøring

For møter i kommunalt oppnevnte utvalg gis en godtgjøring tilsvarende 0,06 % av stortingsrepresentants

godtgjøring pr. møte.

Godtgjøringen utbetales i desember.

Formannskapet gis fullmakt til avedta at spesielt oppnevnte utvalg skal ha godtgjøring etter dette

reglement.

§ 8. Ettergodtgjøring (kommunelovens $ 8-6)

Ordfører kan søke om ettergodtgjøring når den fratrer vervet. Det kan maksimalt gis 3 måneder

ettergodtgjøring.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær

inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt etter andre

ledd.

Søknad om ettergodtgjøring behandles av kommunedirektøren.

§  9.  Tapt arbeidsinntekt

a. Legitimert tapt arbeidsinntekt

Alle folkevalgte har rett til dekning av tap i inntekt på grunn av kommunale verv. Legitimerte krav

kan godkjennes med inntil kr 1500 pr. dag. Dette gjelder både selvstendig næringsdrivende og

lønnstakere. Lønnsmottakere legitimerer sine krav med attest fra arbeidsgiver. Godtgjøringen skal dekke

trekk i lønn og tapte feriepenger og ev. tapt pensj onsgrunnlag.

For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommende arbeidsgiver om at den ansatte utbetales full

lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Meråker kommune refunderer arbeidsgivers lønn og

sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter krav.

Selvstendig næringsdrivende legitimerer sine krav med oppgave fra skatteetaten over netto

næringsinntekt ved siste års ligning. Daglønn beregnes ut fra netto næringsinntekt delt pa 260 dager.

Timelønn er daglønn delt på 7,5.

b. Ulegitimert tapt arbeidsinntekt

For næringsdrivende som ikke kan dokumentere tap av inntekt, kan det gis inntil kr 200 pr. time eller

maksimum kr 1 500 pr. dag.
c. Omsorg

Dokumenterte utgifter til barnepass, eventuelt stedfortreder ved omsorgsarbeid, dekkes mot regning,

maksimum kr 1 500 pr. dag. Utgifter dekkes ikke dersom tilsyn eller barnepass utføres av

ektefelle/samboer eller barnets søsken.

§ 10. Øvrige bestemmelser

Godtgjørelsene behandles inntektsmessig som lønnsinntekt, men uten at feriepengegrunnlaget opptj enes.

Feriepengene skal inngå i kravet, og blir dermed utbetalt sammen med godtgjørelsen.

Ved utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste skal den «tapte tid» beregnes, dvs. møtetid samt reise til og fra.

Ved deltakelse i andre møter/kurs mv. som følge av funksj onen som formannskapsmedlem og/eller

utvalgsleder, og det ønskes godtgjøring etter bestemmelsene i pkt. ac, skal ordfører godkjenne.
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Møter på kveldstid - etter kl . 17.00 - betales vanligvis ikke vederlag for tapt arbeidsfortjeneste m ed mindre
kr avet er legitimt.

Ved permisj on/fritak eller sykemeldinger der kommunen ikke mottar refusjon, bortfaller den faste
godtgjøringen for tilsvarende periode.

§ 11. Skyss- og kostgodtgjørelse

Folkevalgte som bruker bil i tj enesten, har krav på skyssgodtgjørelse etter kommunens reiseregulativ (jf.
minsteavstand 10 km). Det er en forutsetning at bruk av egen bil, ut fra en totalvurdering av kostnader og den tid
som går med, er formålstj enlig. Reisene må være mest mulig samordnet.

Ved reiser/oppdrag utenfor kommunen får folkevalgte kostgodtgjørelse etter kommunens regulativ. Det skal
ikke utbetales kostgodtgjørelse dersom det blir gitt kommunal eller annen servering.

Regninger for skyss- og kostgodtgjøring skal attesteres og anvises av kommunedirektøren eller den han gir
fullmakt. Hvis den folkevalgte ber om det, skal regningene utbetales straks. Ellers blir de utbetalt ved første
ordinære lønningsdag i kommunen.

§ 12. Krav

Krav om tapt arbeidsinntekt, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og liknende etter § 9 og $ 10
bør fremmes skriftlig fortløpende.

Krav som samles opp, må fremmes skriftlig slik:

For j an., feb. og mars:

For apr., mai, og juni:

For juli, aug. og sept. :

For okt. , nov. og des.:

Innleveres innen 1. mai

Innleveres innen 1. august

Innleveres innen l . november

Innleveres innen 1. februar påfølgende år.

§ 13. Godtgjøring telefoni og databruk

Ordfører har fri mobil og databruk på j obb og hj emmekontor.

Varaordfører tilståes: Forbruksmateriell til hj emmekontor.

Faste kommunestyrerepresentanter, tilståes kr 1000 pr. år, unntatt ordfører som har fri mobil og databruk.

§ 14.  Nettbrett

Nettbrett er kommunens verktøy for aarbeide med saksdokumenter. Kommunestyrets faste medlemmer og
1. vara rar utdelt nettbrett. Faste medlemmer i USOK, UHP O, UKU og kontrollutvalget rar utdelt nettbrett.

Etter endt valgperiode, rar representantene tilbud om akj ope ut nettbretta, eller tilbud om adonere de til
andre kommunale brukere .

§ 15.  Part istøtte

Kommunen utbetaler årlig partistøtte til partiene representert i kommunestyret.
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Partistøtten utbetales med et grunnbeløp per gruppe og et beløp per representant. Grunnbeløpet per gruppe
er kr 4 000 og kr 1 500 pr. representant. Beløpet reguleres med deflatoren i statsbudsj ettet fra år til år.

Part istøtten skal nyttes til tiltak som setter medlemmer i kommunestyret med vararepresentanter i bedre
stand til autfore arbeidet som folkevalgt.

§ 16.  Artig regulering

Godtgjøring utregnet fra stortingsrepresentants godtgjøring reguleres hvert år med virkning pr. 1. mai.

Øvrige satser reguleres årlig pr. 1. mai med samme prosentvise økning som ordførers godtgjøring.

§ 17. Tolkning

Tvil om tolkning av denne forskriften legges fram for formannskapet til avgjørelse.

§ 18. Revidering

Forskriften revideres hvert fjerde år, før kommunestyrevalg finner sted. Kommunedirektøren legger fram
egen sak for kommunestyret i god tid før valgperiodens slutt. Nyvalgt kommunestyre skal etter konstituering  få
forelagt seg forskriften for abekrefte denne.

§ 19.  Ikrafttredelse

Forskr iften trer i kraft 1. november 2020.
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I_: LOV DATA
Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og

godtgjøring, Hitra kommune, Trøndelag

Dato FOR-2019-12-12-2155

Ikrafttredelse ' 0-10.2019

S. d
t FOR-2019-12-12-2178 fra 10.10.2019

1st en !re

G. Id  fi
Hitra kommune, Trøndelag

j ei 1er or

. LOV-2018-06-22-83-$8-1 LOV-2018-06-22-83-$8-2, LOV-2018-06-22-83-$8-3, LOV-2018-06-22-83-
Hj emmel > > :

$8-4, LOV-2018-06-22-83-$8-5, LOV-20 18-06-22-83-$8-6, LOV-2018-06-22-83-$8-7, LOV-2018-06-

22-83-§8-8, LOV-2018-06-22-83-§8-9, LOV-2018-06-22-83-§8-10

K 
. rt 08.01.2020 kl. 15.45

unngJo

K 
·tt l Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår og godtgjøring, Hitra

orttr. e

Hjemmel:  Fastsatt av Hitra kommunestyre 12. desember 2019 med hj emmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner

(kommuneloven) $ 8-1, $ 8-2, $ 8-3, $ 8-4, $ 8-5, $ 8-6, $ 8-7, $ 8-8, $ 8-9 og § 8-10.

Endringer:  Endret ved forskrift 12 des 2019 nr. 2 178 (i kraft 10 okt 20 19).

§  1.  Formål

Formålet med denne forskriften er aregulere godtgjøringer til de folkevalgte i Hitra kommune i henhold til

kommuneloven.

§ 2. Lovgrunnlag

Kommuneloven (KL ) kapittel 8 - retti gheter og plikter for folkevalgte.

§ 3. Ansvar og myndighet

Medlemmer i kommunens folkevalgte organ plikter delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall.

§ 4. Dekning av utgifter og økonomiske tap (KL $ 8-3)

a.  Tap t arbeidsf ortjeneste:  For folkevalgte som far tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker

kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjøringen skal dekke trekk i lønn

og tapte feriepenger og ev. tapt pensjonsgrunnlag.

For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommende arbeidsgiver om at den ansatte utbetales full

lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Hitra kommune refunderer arbeidsgivers lønn og sosiale

utgifter direkte til arbeidsgiver etter krav. Denne ordningen gjennomføres også for politikere ansatt i Hitra
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kommune, j f. Hitra kommunes permisjonsreglement.
Hj emmeværende, studenter, frilansere og lignende som får ulegitimert tap av inntekt pga. kommunale

verv, får uten attest, dekket dette tapet med kr 1 000,- pr. møtedag . Tapt arbeidsfortjeneste for studenter
og hjemmeværende utbetales for møter på dagtid.

For afa  dekket tap av inntekt i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den
folkevalgte har hatt et virkelig tap som skal erstattes.

Ved endring av bosted i valgperioden for studenter, dekkes reiseutgifter i fastlands-Norge på
rimeligste måte.

Yrkesaktive som er selvstendig næringsdrivende eller ansatte i bedrifter hvor de er medeier,
styremedlem eller daglig leder, og som ikke kan dokumentere direkte tapt arbeidsfortjene ste far godtgjort
uten dokumentasj on kr 250, pr. time medgått tid i møte + 1 time.

Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for aivareta
kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.

Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter eller drøftinger i
kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt arbeidsfortjeneste fullt ut
etter regning. Slik frikj øp av medlemmer skal først godkj ennes av partiets gruppeleder i kommunestyret
og deretter endelig godkj ennes av ordføreren . Skriftlig melding sendes rådmannen.

b . Vederlag f or utgift er til omsorgsarbeid: Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og
funksj onshemmede, får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie med kr 150,- pr. time. Refusj on
utbetales direkte til den personen som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende.
Ektefelle/samboer tilstås ikke godtgjøring. Legitimerte utgifter utover denne satsen kan imøtekommes ved
søknad.

Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende, opparbeider ikke rett til
feriepenger, pensj onspoeng eller rett til sykep enger. Som folkevalgt har en ikke rett på slike ytelser, j f.
Hovedtariffavtalen kapittel 1, $ 8.

c. Reiseutgifter: Godtgjøring utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for
kommunalt fast ansatte. Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og milj ømessige
hensyn.

§  5.  Arbeidsgodtgjøring  -  fast godtgjøring (KL $ 8-4)

Kommunale tillitsverv som godtgjøres med fast godtgjøring fastsettes slik :
a. Ordf ører: Ordførervervet tilsvarer 100 % stilling med en årlig godtgjøring tilsvarende 100 % av

Stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen forutsettes å dekke all møtevirksomh et inkludert
utvalgsarbeid og styreverv som ordfører er pålagt eller valgt til.

Ordfører likestilles med faste ansatte i Hitra kommune når det gjelder sosiale rettigheter, j f. KL § 8-4,
§ 8-7, § 8-8, § 8-9 og § 8- 10.

Ordfører har pensj onsordning på lik linj e med faste ansatte, j f. KL § 8- 7.
Ordfører har rett til sykepenger på lik linj e med faste ansatte, j f. KL $ 8-8.
Ordfører har rett til ytelser ved yrkesskade som faste ansatte, j f . KL $ 8-9.
Ordfører kan søke permisj on, j f. KL § 8-10. Permisj on kan bare gis i samsvar med Arbeidsmiljøloven

$ 12-1 til § 12-10, § 12-12 og $ 12-15. Komm unestyret har myndighet til å avgjøre permisj onssøknaden
på bakgrunn av begrunnet søknad.

Ordfører gis feriepengegodtgjøring på lik linj e med faste ansatte.
b . Varaordfører: Varaordfører gis en årlig godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring.

Fungering i ordførervervet ut over 4 uker sammenhengende tj eneste godtgjøres med honorar tilsvarende
100 % ordførers godtgjøring. Godtgjøringen forutsettes adekke all møtevirksomhet inkludert
utvalgsarbeid og styreverv som varaordfører er pålagt eller valgt til.

c. Medlemmer av f ormannskap: M edlemmer av formannskapet, med unntak av ordfører og varaordfører, gis
en årlig godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførers godtgjøring.

d. Ledere i f agutvalg (Utvalg for Helse og omsorg, Utvalg for Plan, landbruk og miljø og Utvalg for
Oppvekst): Ledere i fagutvalg gis en årlig godtgjøring tilsvarende 8 % av ordførerens godtgjøring .
Utvalgsledere mottar vanlig mø tegodtgjøring for deltakelse i kommunestyret, formannskapet og andre
utvalg, komiteer og råd.

e. Leder kontrollutvalg : Leder i kontrollutvalget gis en årlig godtgjøring tilsvarende 3,5 % av ordførerens
godtgjøring.
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f.  Ledere Eldres råd, Brukerråd og Ungdomsråd:  Ledere i Eldres råd, Brukerråd og Ungdomsråd gis en

årlig godtgjøring tilsvarende 1 % av ordførerens godtgjøring. I tillegg gis vanlig møtegodtgjøring.

g.  Godtgjøring telef oni og datatrafi kk:  Kommunestyrerepresentantene med unntak av ordfører mottar en fast

årlig kompensasjon på  kr  3 000,- .
h .  Utbetaling :  Fast godtgjøring utbetales månedlig.

0 Endret ved forskrift 12 des 2019 nr. 2178 (i kraft 10 okt2019).

§  6. Møtegodtgjøring

a. Kommunestyre, formannskap, fagutvalg og kontrollutvalg gis møtegodtgjøring  kr  1 500,- pr. møte.

b. Eldres råd, Brukerråd og Ungdomsråd gis møtegodtgjøring kr 1 000,- pr. møte.

c. Representanter for de ansatte som deltar i møter i sin ordinære arbeidstid tilkommer ikke

møtegodtgjøring. Deltar de i møter utenfor arbeidstid gis møtegodtgjøring på lik linj e med øvrige

medlemmer.
d. For politiske representanter i interkommunale samarbeid (representantskap og felles nemnd som ikke gir

godtgjøring) gis møtegodtgjøring kr 1 500,- pr. møte.

e. For medlemmer i andre utvalg, komiteer og råd oppnevnt av formannskap eller kommunestyret, gis

møtegodtgjøring kr 1 500,- pr. møte.

f. For møter der det er tilstøtende møter gis det møtegodtgjøring som for ett møte.

§ 7. Ettergodtgjøring (KL $ 8-6)

Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjøring med samme beløp som ordførergodtgjøringen

for inntil 3 måneder. Forutsetningene for ettergodtgjøring er at ordfører ikke går tilbake til sin ordinære stilling

før vervet og at ordfører ellers stiller seg til rådighet for egnede tj enester for kommunen i tiden for

ettergodtgjøring. Det gis ikke ettergodtgjøring ved etablering eller ny oppstart av egen virksomhet.

Pensjonsinntekter etter Folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 anses ikke som inntekt. Søknaden behandles

administrativt.

§ 8. Arlig e regulerin ger

Godtgjøringer utregnet fra stortingsrepresentants godtgjøring reguleres hvert år med virkning pr. 1. mai.

§ 9. Krav

Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende bør fremmes

skriftlig fortløpende.

Krav som samles opp, må fremmes skriftlig slik:

For j an., feb., mars: Innleveres innen 1. mai.

For apr., mai, juni: Innleveres innen 1. august.

For juli, aug., sept.: Innleveres innen I. november.

For okt., nov., des.: Innleveres innen 1. februar påfølgende år.

§  10. Etiske retningslinj er

Etiske retningslinj er for Hitra kommune gjelder for folkevalgte. Folkevalgte er ellers, når det gjelder

inhabilitet og taushetsplikt, omfattet av bestemmelser i kommuneloven og forvaltningsloven.
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$ 11. Fortolknin g

Tvil om tolkning av denne forskriften legges fram for formannskapet til avgjørelse.

§ 12. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i Hitra kommunestyre ved oppstart av
valgperioden 20 19- 2023, dvs. I 0. oktober 2019.
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Saksprotokoll

Utvalg:
Møtedato:
Sak :

Kommunestyret
16.12.2004
0171/04 Arkivsak: 04/00017

VARAORDFØRER, HOVEDUTV ALGSLEDERE OG OPP.LEDER SIN FUNKSJ . OG GODTGJ

Vedtak:

Leder av hovedutvalg og leder for opposisj on gis en år lig godtgjør else tilsvarende 20% av etatsj efer s

regulativlønn. Varaordfør er gis en år lig godtgjør else på 10% av etatsj efer s regulativlønn. Godtgjør elsen

utbetales i 12 like deler innen den 12. hver måned. I tillegg gis møtegodtgjøring i samsvar med gjeldende

bestemmelser .

10% av godtgjørelsen for leder av hovedutvalg knyttes til oppmøte i hovedutvalget og annen

møtevirksomhet knyttet til denne funksjonen. For afa utbetalt denne 10% av godtgjør elsen fullt ut må

leder av hovedutvalg delta i minst 80 % av utvalgets møter . Lavere tilstedeværelse medfør er en forholdsvis

lavere godtgjørelse. Det forutsettes ingen nedre grense for oppmøte for opposisjonsleder .

10% av godtgjørelsen knyttes opp mot at leder av hovedutvalgene, varaordfør er og opposisjonsleder har

en tilstedeværelsesplikt tilsvarende 10% stilling på her redshuset eller annet sted der som det vurderes mer

tj enlig. Det overlates til or dfor eren aavtale hvor dan denne tilstedeværelsen skal organiseres i pr aksis.

Varaordfører gis i tillegg ordførergodtgjørelse under ordfør erens ferieavvikling. Ordningen tr er i kr aft fra

01.01.05.

Øvr ige godtgjørelser blir i henhold til dagens reglement.

Vedtak KST i sak 0132/95 og i sak 0033/00 oppheves.

Enstemmig.

Behandling:

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:
Herredshuset
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:

72 46 32 20



.



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:  Finn Kløven
Arkivsaksnr.:  04/ 17

Arkiv:  080

Saken skal behandles i folgende utvalg:

Formannskapet
Kommunestyret

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKAR - PKT. lOA OG l 0E.

Forslag til vedtak:
::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak under denn e linj a v

Reglement folkevalgtes arbeidsvilkår pkt. 10 FELLES ARBEIDSVILKÅR - Vederlag for

tapt arbeidsfortjeneste -

• underpunkt a vedtas slik;

a. For f olkevalgte som f år tap i arbeidsinntekt p å grunn av kommunale verv, dekker

kommunen dette tap et p å grunnlag av arbeidsaftest f ra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal

dekke trekk i lønn og tap te f eriep enger.

For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommendes arbeidsgiver om at den ansatte

utbetales f ull lønn under deltakelse i f olkevalgte møter, og at Frøy a kommune ref underer

arbeidsgivers lønn- og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.

Denne ordningen gjennomf øres også f or p olitikere ansatt i Frøy a kommune. Jfr. Frøy a

kommunes p ermisj onsreglement.

•  underpunkt e vedtas slik:

e Yrkesaktive som er selvstendige næringsdrivende eller ansatt i bedrifter hvor de er

medeier, styremedlem eller daglig leder og som ikke kan dokumentere direkte tap t

arbeidsf ortjeneste, gis dekning av tap t arbeidsf ortjeneste p er dag tilsvarende 0,32% av

ordf ørers årslønn. I tillegg kan dokumenterte utgifter til vikar godtgjøres. Godtgjørelsen

skal til sammen ikke overstige ordf ørers årslønn dividert med 260.

• I hovedpunkt 2 Varaordførers godtgjøring settes inn følgende presisering:

Artig godtgjørelse er p ensj onsgivende i f olketrygden.

• Sett inn ve dtak/fo rsl ag t il vedtak over denn e linj a



... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering under denne linja
Vedlegg:

• Pkt. 10 i Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår korrigert i forhold til forslag til
vedtak.

Øvr ige dokumenter (ikke vedlagt):

• Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår (gjeldende fra ny valgperiode).

Saksopplysninger:

Kommunestyret behandlet saken i møte 27 .09 .07 /sak 120/07. I vedtaket ble punktene 1 Oa og
1 Oe tatt ut. Det ble bedt om at disse utredes som sak til neste kommunestyremøte.

Punktene hadde i det framlagte forslag følgende ordlyd:

10. FELLES ARBEIDSVILKAR:

"Vederlag f or tap t arbeidsf ortjeneste:

a. For f olkevalgte som f år tap i arbeidsinntekt p å grunn av kommunale verv, dekker
kommunen dette tap et p å grunnlag av arbeidsattestfra arbeidsgiver. Denne skal omf atte
trekk i lønn, tap te f eriep enger og ev. tap t p ensj onsgrunnlag.

For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommendes arbeidsgiver om at den ansatte
utbetales f ull lønn under deltakelse i f olkevalgte møter, og at Frøya kommune ref underer
arbeidsgivers lønn- og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.

Denne ordningen gjennomføres også f or p olitikere ansatt i Frøya kommune. Jf r. Frøya
kommunes p ermisj onsreglement.

e. Yrkesaktive som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i bedrifter hvor de er
medeier, styremedlem eller daglig leder, og som ikke kan dokumentere direkte tap t
arbeidsf ortjeneste f år godtgjort uten dokumentasj on kr. 150,- p r. time. "

Vurdering:

I forslaget til vedtak er pkt 1 Oa endret slik at en i første avsnitt ikke har med godtgjøring for
tapt pensj onsgrunnlag. Dette har sin årsak i at det er vanskelig afinne praktiske løsninger for
å dekke opp framtidig pensjon.

Imidlertid vil folkevalgte som beholder sin lønn hos arbeidsgiver ved kommunale verv mot
at kommunen refunderer arbeidsgivers utgifter, også opparbeide seg pensjon hos
hovedarbeidsgiver for inntekt knyttet til kommunale verv. Dette er en forskj ellsbehandling.



Den folkevalgte bør derfor tilstrebe at han far en ordning med sin arbeidsgiver slik andre
avsnitt beskriver.

Pkt. 1 Oe er endret slik at den formuleringen som er brukt i det tidligere reglementet er tatt inn
i noe omarbeidet form. Dette sikrer en høyere økonomisk godtgjørelse på linj e med den som
var i tidligere reglement til denne gruppen folkevalgte. Rådmannen vurderer denne
økonomiske godtgjøringen som mer riktig enn den som opprinnelig ble foreslått.

Det er oppdaget at under hovedpunkt 10 er bokstav h. hoppet over i alfabetiseringen.
Tidligere pkt i. har derfor fått endret sin benevnelse til pkt. h . Dette har ingen betydning for
innholdet i reglementet.

Til slutt har rådmannen oppdaget at pensjonsrettigheter ikke er omtalt når det gjelder
varaordførers godgjøring, men er det når det gjelder formannskapsmedlemmenes
godtgjøring. Det blir derfor foreslått at en tar inn en presisering i pkt 2. V araordførerers
godtgjørelse .

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linj a 1'

Rådmann/ etatssjef:



á



Saksprotokoll

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
27.09.2007
120/07 Arkivsak: 04/ 17

RE GLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

Vedtak:

1. Froya kommunestyre vedtar det forslag til "Reglement folkevalgtes arbeidsvilkår" som er framlagt
av arbeidsgruppen "Framtidig politisk struktur" som kommunens godtgjor ingsreglement fra ny
valgperiode hosten 2007 med flg. endring:

Pkt 2 i reglementet "Varaordf orerens godtgjorelse":

"Varaordfører ytes en år lig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse pr. år .

Godtgjøringen skal dekke ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordfør erens fravær ,
herunder ferieavvikling og kor tere sykefravær.

Når varaor dføreren etter sær skilt vedtak i formannskapet over tar alle ordførerens gjøremål
her under kontor tid, for kor tere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjør ing."

2. Det blir bedt om at budsjettet for 2007 j uster es slik at godtgjør ingen kan økes fr a 01.11.07.

3. Merkostnadene i 2008 og år ene framover innarbeides ved utarbeidelse av budsjett for 2008 og
økonomiplanen for de følgende år .

Pkt. 10 a og e tas ut og utredes som sak til neste kommunestyremøte.

Enstemmig

Behandling:

Kommunestyrets behandling i mote 27.09.07:

Følgende omf orente f orslag til tillegg bief remmet:

"Pkt . IO a og e tas ut og utredes som sak til neste kommunestyremøte."

Enstemmig

Postadresse: Besøksadresse:
Herredshuset
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:

72 46 32 20
7260 SISTRANDA



á



Saksprotokoll

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
25.10.2007
140/07 Arkivsak: 04/ 17

RE GLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKAR - PKT. lOA OG lOE.

Vedtak:
Reglement folkevalgtes arbeidsvilkår pkt. 10 FELLES ARBEIDSVILK4R - Vederl ag for tapt

arbeidsfor tj eneste -

• under punkt a vedtas slik:

a For f olkevalgte som f år tap i arbeidsinntekt på gr unn av kommunale verv, dekker kommunen dette tapet

p å gr unnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal dekke trekk i lønn og tap te f eriepenger.

For lonnstakere kan det inngas avtale med vedkommendes arbeidsgiver om at den ansatte utbetales f ull

lonn under deltakelse i f olkevalgte meter, og at Froya kommune ref underer arbeidsgivers lonn- og sosiale
utgift er direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.

Denne ordningen gjennomf ores ogsa f or politikere ansatt i Froya kommune. Jfr. Froy a kommunes

p ermisjonsreglement.

• under punkt e vedtas slik:

e Selvstendige næringsdrivende gis dekning av tap t arbeidsf ortjeneste p er dag tilsvarende ordf ørers

godtgjorelse dividert med 260.

• I hovedpunkt 2 Var aor dforer s godtgjør ing settes inn følgende presiser ing:

Arlig godtgjorelse er p ensj onsgivende i f olketrygden.

Enstemmig.

Behandling:
Kommunestyrets behandling i møte 25.10.07:

Repr. Johan G. Foss f remmet flg. f orslag til endring:

"Understrekinga av skal i første kulepunkt tas bort."

Enstemmig.

Postadresse: Besøksadresse:
Herredshuset
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks :

72 46 32 20

7260 SISTRANDA



á



Saksprotokoll

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
29.08.20 13
86/ 13 Arkivsak: 13/875

RE GLEMENT  -  FOLKE VALGTES ARBEIDSVILKÅR

Vedtak:

1. Folkevalgtes arbeidsvilkår godkjennes som vist i vedlagte "Reglement for folkevalgtes

arbeidsvilkår" datert 15.07.2013. Endringer og korrigeringer i tidligere reglement (sak 120/07,

140/07, 174/08, 183/08, 165/11) er innarbeidet.

2. AIle godtgjøringer knyttes opp mot Stortingsrepresentants godtgjøring med virkning fra 01.05.13.

Ordførerens godtgjøring fastsettes til 100 % av stortingsrepresentants godtgjøring, NOK 836.579

f.o.m. 01.05.13.

3. Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som får til oppgave a gjennomga hele reglementet på nyt t.

Utvalget må gjennomgå alle sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår herunder møtegodtgjøring, satser

for tapt arbeidsvilkår, særskilte tiltak for småbarnsforeldre, møtetider, folkevalgte fra øyrekka

med mer. Rådmannen stiller nødvendig sekr etærhjelp til rådighet.

4. Politiske partier som stilte til valg høsten 2011 utnevner selv sin representant til utvalget innen

011013, og melder denne tilbake til politisk sekr etær, som sørger for innkalling til det første

møtet. Administrasjonen stiller med sekr etær til utvalget

5. Rådmannen bes fremme sak om budsjettjustering  i  samsvar med endringene foran.

Vedtatt

Behandling:
Kommunestyrets behandling i mote 29.08.13:

S V fremmet f ølgende f orslag til vedtak ble f remmet:

« l . Det nedsettes et tverrpolitisk utvalg som får til oppgave a gjennomga "Regement for folkevalgtes

arbeidsvilkår" datert 15.07.2013. Utvalget må gjennomgå alle sider ved folkevalgtes arbeidsvilkår herunder

møtegodtgjøring, satser for tapt arbeidsvilkår , særskilte tiltak for småbarnsforeldre, møtetider, folkevalgte fra

øyrekka med mer. Rådmannen stiller nødvendig sekretærhj elp til rådighet.

2 . Utvalget f'ar slik sammensetning:

3. Alle godtgjøringer knyttes opp mot Stortingsrepresentants godtgjøring med virkning fra 0 1.05.13. Ordførerens

godtgjøring fastsettes til 95 % av stortingsrepresentants godtgjøring, NOK 794 .750 f.o.m. 01.05.13.

4 . Rådmannen bes fremme sak om budsj ettjustering i samsvar med endringene foran.»

Ap/H f remmet f ølgende p kt. 4 i rådmannens f orslag til vedtak:

«Politiske partier som stilte til valg høsten 20 11 utnevner selv sin representant til utvalget innen 0 11013, og

melder denne tilbake til politisk sekretær, som sørger for innkalling til det første møtet. Administrasj onen stiller

med sekretær til utvalget»

Votering:

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besoksadresse:
Herredshuset
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:

72463232



FSKs innstilling:
Sv's forlag:
Ap/H tilleggsforslag:

Vedtatt med 18 mot l stemme  avgitt av Turid Berget
Falt med 18 mot l stemme  avgitt av Turid Berget
Enstemmig

Postadresse:

7260 SISTRANDA

Besøksadresse:
Herredshuset
SISTRANDA

Telefon:
Telefaks:

72463232
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FORSKRIFT om godtgjøring til folkevalgtes i Frøya kommune, 2020-2023 
 

Hjemmel 
Dette reglement er fastsatt av Frøya kommunestyre XX.XX.21 i sak xx/21 med hjemmel i 
Kommuneloven kapittel 8. 

 

§1 Formål 
Formålet med dette reglementet er å regulere godtgjøringer til de folkevalgte og andre råd og utvalg 
i Frøya kommune i henhold til Kommuneloven. 
 

§2 Lovgrunnlag 
Kommuneloven (KL) kapittel 8 - Rettigheter og plikter for folkevalgte. 
 

§3 Ansvar og myndighet 
Medlemmer i kommunens folkevalgte organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig 
forfall. 
 

§4 Dekning av utgifter og økonomiske tap (KL § 8-3) 
a) Tapt arbeidsfortjeneste: For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av 

kommunale verv, dekker kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra 
arbeidsgiver. Godtgjøringen skal dekke trekk i lønn og tapte feriepenger og ev. tapt 
pensjonsgrunnlag. 
 

b) For lønnstakere kan det inngås avtale med vedkommende arbeidsgiver om at den 
ansatte utbetales full lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune 
refunderer arbeidsgivers lønn og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter krav. Denne 
ordningen gjennomføres også for politikere ansatt i Frøya kommune, jf. Frøya kommunes 
permisjonsreglement. 
 

c) Hjemmeværende, studenter, frilansere og lignende som får ulegitimert tap av inntekt 
pga. kommunale verv, får uten attest, dekket dette tapet med kr 1 100,- pr. møtedag. 
Tapt arbeidsfortjeneste for studenter og hjemmeværende utbetales for møter på dagtid. 
 

d) For å få dekket tap av inntekt i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at 
den folkevalgte har hatt et virkelig tap som skal erstattes. 
 

e) Ved endring av bosted i valgperioden for studenter, dekkes reiseutgifter i fastlands-
Norge på rimeligste måte. 
 

f) Yrkesaktive som er selvstendig næringsdrivende eller ansatte i bedrifter hvor de er 
medeier, styremedlem eller daglig leder, og som ikke kan dokumentere direkte tapt 
arbeidsfortjeneste får godtgjort uten dokumentasjon kr 250,- pr. time medgått tid i møte 
+ 1 time. 
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g) Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for å 
ivareta kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt. 
 

h) Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter eller 
drøftinger i kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen 
tapt arbeidsfortjeneste fullt ut etter regning. Slik frikjøp av medlemmer skal først 
godkjennes av partiets gruppeleder i kommunestyret og deretter endelig godkjennes av 
ordføreren. Skriftlig melding sendes kommunedirektøren. 
 

i) Vederlag for utgifter til omsorgsarbeid: Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre 
og funksjonshemmede, får etter regning dekket utgifter til tilsyn og pleie med kr 150,- pr 
time. 
 

j) Refusjon utbetales direkte til den personen som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens 
den folkevalgte er fraværende. Ektefelle/samboer tilstås ikke godtgjøring.  
 

k) Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende, 
opparbeider ikke rett til feriepenger, pensjonspoeng eller rett til sykepenger. Som 
folkevalgt har en ikke rett på slike ytelser, jf. Hovedtariffavtalen kapittel 1, § 8. 
 

Reiseutgifter:  

l) Godtgjøring utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for 
kommunalt fast ansatte. Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske 
og miljømessige hensyn. 

m)  Det dekkes skyssgodtgjørelse fra representantens arbeidssted dersom vedkommende 
reiser derfra og inn til politiske møter. 

n) Folkevalgte som representerer kommunen på kurs, møte o.l etter avtale med ordfører, 
får kostgodtgjørelse og dekket reise- og oppholdsutgifter i samsvar med kommunens 
reiseregulativ. Likedan legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 

o) Krav om skyssgodtgjørelse m.v. leveres fortløpende og følger regnskapsåret. Krav som 
kommer for sent avvises. 

 
§5 Arbeidsgodtgjøring – fast godtgjøring (KL § 8-4) 
Kommunale tillitsverv som godtgjøres med fast godtgjøring fastsettes slik: 

a) Ordfører: Ordførervervet tilsvarer 100 % stilling med en årlig godtgjøring tilsvarende 100 % 
av Stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen forutsettes å dekke all 
møtevirksomhet inkludert utvalgsarbeid og styreverv som ordfører er pålagt eller valgt til.  
 

b) Ordfører likestilles med faste ansatte i Frøya kommune når det gjelder sosiale rettigheter, jf. 
KL §§ 8-4, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10. 
 

c) Ordfører har pensjonsordning på lik linje med faste ansatte, jf. KL § 8-7.  
 

d) Ordfører har rett til sykepenger på lik linje med faste ansatte, jf. KL § 8-8.  
 

e) Ordfører har rett til ytelser ved yrkesskade som faste ansatte, jf. KL § 8-9.  
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f) Ordfører kan søke permisjon, jf. KL § 8-10. Permisjon kan bare gis i samsvar med 
Arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15. Kommunestyret har myndighet til å 
avgjøre permisjonssøknaden på bakgrunn av begrunnet søknad.  
 

g) Ordfører gis feriepengegodtgjøring på lik linje med faste ansatte.  
 

h) Ordfører har fri mobiltelefon  
 

i) Varaordfører gis en årlig godtgjøring tilsvarende 20 % av ordførerens godtgjøring. Fungering i 
ordførervervet ut over 4 uker sammenhengende tjeneste godtgjøres med honorar 
tilsvarende 100 % ordførers godtgjøring. Godtgjøringen forutsettes å dekke all 
møtevirksomhet inkludert utvalgsarbeid og styreverv som varaordfører er pålagt eller valgt 
til.  
 

j) Varaordfører har fri mobiltelefon  
 

k) Medlemmer av formannskapet, med unntak av ordfører og varaordfører, gis en årlig 
godtgjøring tilsvarende 11,4 % av ordførers godtgjøring. Godtgjørelsen forutsetter en 
oppmøteprosent i formannskapet på minst 80 %. Ved lavere oppmøte reduseres godtgjøring 
tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100 %. Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i 
folketrygden. Den faste godtgjøringen til formannskapsmedlemmene skal dekke forarbeid, 
etterarbeid og møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste for formannskapsmøter. 
 

l) Godtgjøring telefoni og datatrafikk: Formannskapets medlemmer tilståes kr 5 000,- pr. år. 
 

m) Ledere i Hovedutvalgene (Utvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur (HOOK) og utvalg 
for allmenne- og tekniske tjenester (HOAT)) gis en årlig godtgjøring tilsvarende 9,2 % av 
ordførerens godtgjøring.  
 

n) Utvalgsledere mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i kommunestyret, og andre 
utvalg, komiteer og råd.  
 

o) Godtgjøring telefoni og datatrafikk: Utvalgslederne tilståes kr 5 000,- pr. år. 
 

p) Leder i kontrollutvalget gis en årlig godtgjøring tilsvarende 3,6 % av ordførerens godtgjøring.  
 

q) Leder av Frøya eldre og brukerråd gis en årlig godtgjøring tilsvarende 0,9 % av ordførerens 
godtgjøring.  
 

r) Leder av forliksrådet gis en årlig godtgjøring tilsvarende 2,5 % av ordførergodtgjørelsen per 
år.  
 

Godtgjørelse ved flere verv:  
s) Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss 

5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder.  
 

t) Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder (leder for 
mindretallet) utbetales godtgjørelsen som formannskapsmedlem pluss 5,1 % av 
ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder.  
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u) Den faste godtgjøringen til ledere av utvalg skal dekke forarbeid, etterarbeid og 
møtegodtgjørelse for utvalgsmøtene. 

 
v) Utbetaling: Fast godtgjøring utbetales månedlig. 

 

 § 6 Rett til sykepenger, yrkesskade og permisjon 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedstilling har samme rettighet til sykepenger som ansatte i 
kommunen, ytelser i forbindelse med yrkesskade og permisjon, jamfør Kommuneloven § 8-8, § 8-9 
og  § 8-10. 

«Det skal gis sykepenger til ordfører og varaordfører, som mottar godtgjøring i arbeidsgiverperioden, 
de første 16 dagene. I tillegg dekker Frøya kommune mellomlegget av dokumenterte sykepenger fra 
NAV og den godtgjøringen en har i sitt verv i inntil 50 uker. En dekker likevel ikke mellomlegget av 
dokumenterte sykepenger fra NAV og den godtgjøringen en har i sitt verv ut over 100 % stilling (dette 
inkluderer stillinger fra andre arbeidsgivere). Sykepenger blir ikke utbetalt utover den perioden 
ordfører og varaordfører mottar godtgjøring for. 

Sykefravær utover 8 dager skal legitimeres med sykmelding. Fravær inntil 8 dager kan dokumenteres 
med egenmelding. Egenmelding kan brukes i 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder (jf. gjeldende 
IA-avtale)» 

Folkevalgte, unntatt ordfører som ligge rinne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene i sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut intill vedkommende er friskmeldt. Sykemelding leveres Frøya kommune. 
 

§7,1 Møtegodtgjøring 
1. a ) Kommunestyre, formannskap, hovedutvalgene, kontrollutvalg og forliksråd gis 

møtegodtgjøring kr 1100,- per. møte. 
a) Eldreråd, kommunalt brukerråd, ungdomsråd gis møtegodtgjøring kr 550,- pr. møte. 
b) For politiske representanter i interkommunale samarbeid (representantskap, regionråd og 

felles nemnd som ikke gir godtgjøring) gis møtegodtgjøring kr 1100,- per. møte. 
c) For medlemmer i andre utvalg, komiteer og råd oppnevnt av formannskap eller 

kommunestyret, gis møtegodtgjøring kr 550,- per. møte. 
d) For møter der det er tilstøtende møter gis det møtegodtgjøring som for ett møte. 
e) Alle befaringer, kurs og konferanser skal godkjennes av ordfører på forhånd. Utgiftsdekning 

kun dersom dette er godkjent.   
f) Samme godtgjøring som for møter gis også for befaringer. Unntatt er befaringer som går inn i 

møteberegningen. 
g) Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes 

dersom dette er godkjent av ordfører på forhånd. 
h) Medlemmer av utvalg mv. som nedsettes av politisk organ for å utføre bestemte oppdrag, gis 

kommunale godtgjøringer etter samme regler som ombudsmenn.  
i) Andre bestemmelser for varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere og 

opposisjonsleder; Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige 
godgjøringen. 

j) Det utbetales ikke godgjøring ved møtefravær 
k) Korte telefonmøter/teamsmøter godgjøres ikke 
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7.2 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk 
Alle kommunestyremedlemmene, hovedutvalgsmedlemmene, leder av kontrollutvalg, eldre og 
brukerråd, og 1. og 2. vara til kommunestyret får IPAD til sin disposisjon i vervet. Øvrige medlemmer 
får låne IPAD etter behov hos sekretariatet. 
 
Formannskapsmedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) og hovedutvalgsledere får en 
utgiftsdekning på kr 5000,- pr år som skal dekke deres utgifter til IKT, bredbånd, mobil og evt annet 
IKT utstyr. Dersom et medlem sitter i flere utvalg, for eksempel.  formannskap og hovedutvalg, tilstås 
beløpet bare en gang. Dersom et medlem har tjenestetelefon fra Frøya kommune, tilstås det ikke 
annen utgiftsdekning. 
 
Utover dette dekkes ikke andre utgifter til IKT, herunder mobil, bredbånd etc. Det innebærer at alle 
saksdokumenter mottas elektronisk. Wifi er tilgjengelig på alle kommunale bygg. 
 
 
§8 Ettergodtgjøring (KL § 8-6) 
Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjøring med samme beløp som 
ordførergodtgjøringen for inntil 3 måneder. Forutsetningene for ettergodtgjøring er at ordfører ikke 
går tilbake til sin ordinære stilling før vervet og at ordfører ellers stiller seg til rådighet for egnede 
tjenester for kommunen i tiden for ettergodtgjøring.  

Det gis ikke ettergodtgjøring ved etablering eller ny oppstart av egen virksomhet. Pensjonsinntekter 
etter Folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 anses ikke som inntekt. Søknaden behandles 
administrativt. 
 

§9 Årlige reguleringer 
Godtgjøringer utregnet fra stortingsrepresentants godtgjøring reguleres hvert år med virkning pr. 1. 
mai. 
 

§10.1 Krav 
Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende bør 
fremmes skriftlig fortløpende. 

Krav som samles opp, må fremmes skriftlig slik: 

For jan., feb., mars: Innleveres innen 01.05. For apr., mai, juni: Innleveres innen 01.08. For juli, aug., 
sept.: Innleveres innen 01.11. 

For okt., nov., des.: Innleveres innen 01.02. påfølgende år 

Det kan kun kreves refusjon for inneværende regnskapsår. Krav som kommer inn for sent avvises. 

 

§10.2 Revisjon av møtesats 
Møtesatsen revideres i hver valgperiode, første gang for perioden valgperioden 2023-2026 
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§11 Etiske retningslinjer 
Etiske retningslinjer for Frøya kommune gjelder for folkevalgte. Folkevalgte er ellers, når det gjelder 
inhabilitet og taushetsplikt, omfattet av bestemmelser i Kommuneloven og Forvaltningsloven. 
 

§12 Fortolkning 
Tvil om tolkning av dette reglement legges fram for formannskapet til avgjørelse. 

 

§13 Ikrafttredelse 
Reglementet trer i kraft umiddelbart etter vedtak i Frøya kommunestyre og gjelder ut inneværende 
valgperiode.



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Håvard Holte Os Arkiv: A40 &13  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
HØRING - PRINSIPPER FOR TILBUDSPLANLEGGING OG AREALBRUK I 
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar at vedlagte forslag til høringsuttalelse på høringen «Prinsipper 
for tilbudsplanlegging og arealbruk» sendes Trøndelag fylkeskommune fra Frøya 
kommune. 
 
 
Vedlegg: 

- Invitasjon til høring: Prinsipper for tilbudsplanlegging og skolebygg/areal. 
- Vedlegg 1: Høringsdokument - Prinsipper for tilbudsplanlegging og skolebygg/areal 
- Vedlegg 2: Rammefaktorer 
- Kommunedirektørens forslag til høringsinnspill fra Frøya kommune. 

 
 
 
Saksopplysninger:   
Trøndelag fylkeskommune inviterer i brev datert 06.10.21 til høring om «Prinsipper for 
tilbudsplanlegging og skolebygg/areal». Høringen dreier seg om følgende punkter: 

1. Prinsipper for tilbudsplanlegging.  
2. Sentrale tema/ problemstillinger knyttet til videreutvikling av 

voksenopplæringstilbudet i Trøndelag.  
3. Sentrale tema/ problemstillinger knyttet til prinsipper/prosesser og distribuering av 

høyere yrkesfagutdanning.  
4. Inndeling av kompetanseplanleggingsregioner.  
5. Prinsipper for skolebygg/arealbruk 

 
Vedlegg 1 er høringsdokumentet, der kapittel 1-3 angir bakgrunnen for høringen, med 
innledning, overbyggende rammeverk og rammefaktorer. Kapittel 4 beskriver prinsippene som 
fylkeskommunen ønsker innspill på gjennom høringen. Vedlegg 2 består at 
kunnskapsgrunnlag knyttet til aktuelle rammefaktorer. 
 
Høringsdokumentets kapittel 4 drar opp en del «påstander»/utfordringer, og forslag til 
prinsipper knyttet til disse. Vedlagt høringen fra Trøndelag fylkeskommune er også en mal for 



hvordan de ønsker innspill knyttet til disse prinsippene. Kommunedirektørens forslag til 
høringsinnspill fra Frøya kommune er satt inn i denne malen. 
 
Frist for høringsinnspill er satt til 27. oktober. Frøya kommune har fått utsatt dette til 29. 
oktober, for å rekke å behandle høringen politisk. I forbindelse med brevet med forespørelsen 
om å få utsatt fristen, ble det også poengtert at Frøya kommune anser en høringsperiode på 
tre uker som alt for lite til å kunne behandle en høring som dette. 
 
På grunn av den korte fristen går saken direkte til kommunestyret, uten behandling i HOOK 
eller formannskap, da dette ikke lar seg løse innenfor høringsperioden gitt av 
fylkeskommunen. Høringen ble behandlet i ekstraordinært møte i Frøya ungdomsråd (FUR) 
18.10.21. FUR har ikke gitt noen innspill til høringen. 
 
Vurdering: 
Vedlagt ligger kommunedirektørens forslag til høringsinnpill. Det framgår av dette forslaget 
hvilke vurderinger som er gjort knyttet til høringen. 
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Tilbakemelding fra 
 

Frøya kommune 

 

KAPITTEL 4.1: Prinsipper for tilbudsplanlegging av ungdomsopplæring 
Prinsipp Innspill 
A. 
Felles prinsipper 
 

Elevgrunnlaget og de økonomiske ressursene vil nødvendigvis være 
utgangspunktet for dimensjoneringen av den videregående opplæringen i 
regionene. Samtidig er det viktig å ta hensyn til at elevtallsgrunnlaget 
utenfor de mest sentrale strøk nødvendigvis vil være mindre. Det 
videregående opplæringstilbudet vil i så måte være av større 
samfunnsmessig betydning i rurale enn i urbane områder. Både fordi lang 
reisetid og evt. hybeltilværelse kan være svært utfordrende for mange 
ungdommer, og fordi den lokale videregående skolen har en stor 
betydning som lokalt kompetansesenter og en av «pilarene» i samfunnet. 
Det er derfor viktig at man tar hensyn ut over det som bare handler om 
elevgrunnlag og de rent økonomiske hensynene når den videregående 
opplæringen i fylket skal dimensjoneres. 
 
Økt grad av alternative modeller for videregående opplæring, som f.eks. 
bedriftsnært yrkesfaglig opplæring (BYF-opplæring), vil kunne være et 
godt supplement til den ordinære opplæringen. Det er også positivt at 
man ser på distribuert og samlingsbasert opplæring, og etablering av 
«studiesenter». Det er imidlertid viktig at dette ikke går på bekostning av 
at ordinære linjer opprettholdes så langt regionens behov og rekrutering 
gjør det mulig. 

B. 
Regioner med store 
avstander mellom 
skolene 

Det er fra Frøya kommunes ståsted vanskelig å gi en klar tilrådning til om 
man bør legge opp til en større fordeling av Vg2 og Vg3 mellom skolene 
eller ta i bruk BYF-modeller i større utstrekning. Lang reisetid og evt. 
hybeltilværelse bør unngås. Samtidig som det er vanskelig å vurdere 
forskjellen i opplevd og faktisk kvalitet mellom ordiner videregående 
opplæring og BYF-opplæring. 

C1. Nærhet mellom 
skoler – Innherred 
 

Frøya kommune har ingen innspill knyttet til dette. 

C2. Nærhet mellom 
skoler – Trondheim 
 

Frøya kommune har ingen innspill knyttet til dette. 

Kompetanse-
planleggingsregioner, 
jamfør kap 2.4. 
 
  

Frøya kommune anser det som et godt forslag at 
kompetanseplanleggingen skjer i samråd med 
regionråd/kompetanseforuminndelingen, da kommunene i regionen har 
samarbeid innen flere områder, som det vil være mulig å skape gode 
synergier av. Det er imidlertid viktig at man i dette også tar inn over seg 
at kompetansebehovet i ulike deler av regionen er svært ulikt. Arbeids- 
og næringslivet i f.eks. Frøya og Rindal vil ha svært ulike 
kompetansebehov, og det er i den sammenheng viktig at dette 
gjenspeiles i det videregående opplæringstilbudet som gis ved 
nærskolene i kommunene.  
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Det at dimensjoneringen av tilbud skal fastsettes i dialog med 
kompetanseforum/regionråd, vil kunne legge til rette for innflytelse fra 
brukerne (elever, arbeidsliv, etc.). Det er da viktig at disse 
innflytelsesprosessene er godt strukturert, gjennom f.eks. et årshjul. 
Dette avgjørende for å sikre forutsigbarhet og gi tid til å kjøre de 
nødvendige innflytelsesprosessene. 
 
Ved en eventuell innføring av fritt skolevalg med inntaksområder, vil det 
vil være svært uheldig om kompetanseplanleggingen ikke henger 
sammen med inntaksområdet. En eventuell overgang til fritt skolevalg 
med inntaksområdestruktur må derfor være i samsvar med 
regionrådsstrukturen. 
 

Generelle 
tilbakemeldinger 

Frøya kommune har ingen innspill ut over det nevnte knyttet til dette 
kapittelet. 
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KAPITTEL 4.2: Prinsipper og sentrale problemstillinger knyttet til 

voksenopplæring 
Prinsipp Innspill 
Bygg- og 
arealutnyttelse 
 

Frøya kommune opplever at vi har et godt samarbeid med Guri Kunna VGS 
knyttet til det bygningsmessige, da vi deler svært store deler av arealet i 
bygget.  

Samarbeid 
 

Frøya kommune har ingen innspill på dette punktet. 

Samorganisering av 
vgo for ungdom og 
voksne  
 

Frøya kommune ser positivt på at Trøndelag fylkeskommune i større grad 
ønsker å se den videregående opplæringen for ungdom og voksne mer i 
sammenheng. Dette vil kunne gi en mer helhetlig tilnærming til å dekke 
kompetansebehovene i kommunens arbeidsliv og utnytte kapasiteten ved 
den lokale videregående skolen bedre. 

Voksenopplæring i 
Trondheim 
 

Frøya kommune har ingen innspill på dette punktet. 

Inntak til 
voksenopplæringen 
 

Frøya kommune har ingen innspill på dette punktet. 

Generelle 
tilbakemeldinger 

Frøya kommune har ingen innspill ut over det nevnte knyttet til dette 
kapittelet. 
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KAPITTEL 4.3: Prinsipper og sentrale problemstillinger knyttet til 

høyere yrkesfaglig utdanning 
 

Tema Tilbakemelding/innspill 
Utdanningstilbudet skal 
planlegges ut fra etterspørsel 

etter kompetanse fra 
regionen/Trøndelag.  
 
Hvilken regioninndeling skal vi 
ha/ følge/benytte oss av i dette 
arbeidet, jamfør kap. 4.2 i 
prinsippdokumentet 
 

 
 

Viser til vårt innspill til kap. 4.1: Prinsipper for tilbudsplanlegging 
av ungdomsopplæring, om kompetanseplanleggingsregioner, 
jamfør kap 2.4. 
Prinsippene for tilbudsplanlegging innen høyere yrkesfaglig 
utdanning bør følge samme struktur som tilbudsplanleggingen av 
ungdomsopplæringen. Arbeidslivets kompetansebehov i regionen 
er en «totalpakke», der det er naturlig å se kompetanse fra 
videregående opplæring og høyere yrkesfaglig utdanning i 
sammenheng. 

Hvilke konkrete 
samarbeidsrutiner for dialog 
bør etableres?  

 

Det er viktig at samarbeidsrutiner er godt strukturert, gjennom 
f.eks. et årshjul. Dette avgjørende for å sikre forutsigbarhet og gi 
tid til å kjøre de nødvendige innflytelsesprosessene. 

Hvordan kan man samarbeide 
med lokalt arbeidsliv for å sikre 
hensiktsmessig samarbeid med 
VGO for å diskutere tilbud 
innen HYU.  
 

Dette kan løses gjennom samarbeid mellom den videregående 
skolen, kommunen og intresseorganisasjoner for lokalt næringsliv. 
Frøya næringsforum er interesseorganisasjon for næringslivet på 
Frøya. Den lokale videregående skolen bør ha ansvar for å sette 
dette samarbeidet i system. 

Generelle/ andre 
tilbakemeldinger/innspill 
 

Frøya kommune har ingen innspill ut over det nevnte knyttet til 
dette kapittelet. 
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KAPITTEL 4.4 : Prinsipper for skolebygg/arealbruk 
 

Prinsipper  
 

Innspill 

Felles prinsipper for  
likeverdige, 
tilpasningsdyktige og 
arealeffektive bygg 
 

Arbeidsliv og kompetansebehov endrer seg i langt raskere takt i dagens 
samfunn kontra det vi har sett tidligere. Tidligere gikk man gjennom 
opplæring, før man så gikk ut i arbeidslivet. Kompetanse går nå fort «ut 
på dato» eller nye behov kommer til. Dette medfører at arbeid og 
opplæring i større og større grad vil overlappe hverandre, gå inn i 
hverandre og vekselvirke. Dimensjoneringsgrunnlaget for skolebygg må 
også ta inn over seg dette, og i større grad være basert på både 
ungdomsopplæringa og voksenopplæring, mulighet for høyere 
yrkesfagutdanning i regi fagskoler og også høyere utdanningsløp i 
desentraliserte modeller. Dette vil være spesielt viktig i distriktene, der 
det er få eller ingen andre utdanningsinstitusjoner som kan ivareta 
denne rollen. 

Prinsipper som legger 
rammer for  
skolebruksplanens 
fokusområder 

Frøya kommune ser svært positivt på prinsippet om at skolens arealer 
skal være tilgjengelig for utleie til frivilligheten til selvkost. Dette vil være 
bra for skolens nærmiljø. Dagens sambruk av Frøya kultur- og 
kompetansesenter viser at også mer utstrakt sambruk mellom ulike 
aktører kan fungere godt i praksis. 

Generelle 
tilbakemeldinger 

Frøya kommune har ingen innspill ut over det nevnte knyttet til dette 
kapittelet.  

 



 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 

HØRING: PRINSIPPER FOR TILBUDSPLANLEGGING 
OG SKOLEBYGG/AREALBRUK 

Trøndelag fylkeskommune inviterer til høring på: 

1. Prinsipper for tilbudsplanlegging. 

2. Sentrale tema/ problemstillinger knyttet til videreutvikling av 

voksenopplæringstilbudet i Trøndelag. 

3. Sentrale tema/ problemstillinger knyttet til prinsipper/prosesser og 

distribuering av høyere yrkesfagutdanning. 

4. Inndeling av kompetanseplanleggingsregioner. 

5. Prinsipper for skolebygg/arealbruk 

Prinsipper for tilbudsplanlegging (1-4) skal angi hvorfor vi bygger, og prinsipper 

for skolebygg/arealbruk angir hvordan vi bygger. 

Vedlegg 1 er høringsdokumentet med tematiske problemstillinger/ «påstander» og 

forslag til prinsipper knyttet til tilbudsplanleggingen og arealbruk.  Vedlegg 2 

består at kunnskapsgrunnlag knyttet til aktuelle rammefaktorer. 

Det er ønskelig med konkrete tilbakemeldinger på de framlagte temaene og de 

ulike prinsippene der det er naturlig. Nye/alternative løsninger må beskrives 

konkret. For lettere å strukturere innspillene kan gjerne vedlagte mal benyttes 

(vedlegg 3). 

Fylkesdirektøren ønsker tilbakemelding innen 27. oktober. Innspill sendes 

til postmottak@trondelagfylke.no og merkes Skolebruksplan 2, sak 202139147. 

Interne avsendere kan benytte arkiveringsfunksjon i sakssystemet.  

Med hilsen 

Vegard Iversen     Rune Venås 

direktør for utdanning    bygge- og eiendomssjef 

 
 
 
Vedlegg 

1. Prinsippdokumentet 

2. Sentrale rammefaktorer 

3. Mal for tilbakemelding 

Se mottakerliste 

  

 

Dato: 06.10.2021 



 

 

Adresseliste: 

- Videregående skoler 

- Trøndelag høyere yrkesfagskole 

- Voksenopplæringen i Trøndelag 

- Trøndelag nettskole 

- Tillitsvalgte, TRFK 

- Aajege 

- Kommuner i Trøndelag 

- Opplæringskontor med godkjenning i Trøndelag 

- Elevorganisasjonen 

- Ungdommens fylkesutvalg 

- Lærlingerådet i Trøndelag 

- LO 

- NHO 

- KS 

- NAV 

- Regionråd 

- Næringsforeninger 

- Kompetanseforum 

- Samiske interesseorganisasjoner 

- Trøndelag idrettskrets 

- Interesseorganisasjoner innen jordbruk, skogbruk og fiske 

- NTNU 

- Universitetet Nord 
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OG SKOLEBYGG/AREAL 
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1. Innledning 
Trøndelag står overfor store endringer i samfunns- og arbeidsliv. I årene fremover vil 

teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, 

innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder i 

arbeidslivet. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang 

læring, både faglig, men også knyttet til det 21. århundres kompetanseferdigheter. 

I Trøndelag fylkeskommune skal vi skape historie ved å være åpne og nysgjerrige i 

holdning, og modig og ansvarlig i handling.  

For å kunne utvikle likeverdige og framtidsrettete skoleanlegg har Trøndelag 

fylkeskommune et pågående utviklingsarbeid:  

Framtidas skole – skolebruksplan 2 Trøndelag  

Å planlegge og legge til rette for utdanning og kompetanseheving hos ungdom og voksne 

er en krevende øvelse der vi utfordres på behov, sammenhenger og brukernes individuelle 

rettigheter. De operative prinsippene vi nå er i prosess med å utvikle skal operasjonalisere 

de vedtatte overordnede målsettingene med tilbudsplanleggingen i Trøndelag. Hensikten 

med de operative prinsippene er derfor å beskrive den tilbudsstrukturen Trøndelag skal 

rigge til ut fra endringer i befolkningen, økonomisk tildeling, nytt regelverk og politiske 

ambisjoner.  Sammenhengen mellom tilbudsprinsprinsippene for ungdomsopplæringen, 

voksenopplæring og høyere yrkesfaglig utdanning skal synliggjøres i de operative 

prinsippene.  

I forhold til de bygningsmessige forhold vet vi at bygging og ombygging av skolebyggene 

våre kan ta rundt 4-6 år. Skolebyggene skal understøtte opplæringsbehovene og 

funksjonene må kunne sees i et helhetlig livsløpsperspektiv med stor grad av generalitet, 

fleksibilitet og elastitet. I arbeidet med utviklingen av eksisterende skolebygg eller evt. 

etablering av nye skoler/arealer, vil det være behov for å se tilbudsstrukturen i et 10-15-

årsperspektiv, slik at de riktige prosjektene med riktig kapasitet blir prioritert.  

Arbeidet med utforming av prinsipper for arealbruk/arealomfang og prinsipper for 

tilbudsplanlegging gjennomføres som parallelle prosesser. 

 

1.1. Politisk forankring for arbeidet 
Hovedutvalg utdanning vedtok i sak 79/201 i november 2020 å starte arbeidet med ny, 

revidert skolebruksplan, «Framtidas skole – Skolebruksplan 2». Arbeidet skal gi et 

helhetsbilde om prioriteringer av byggeprosjekter for videregående skoler i Trøndelag 

fylkeskommune fram mot 2030 og angir hvordan fylkeskommunen skal møte de 

økonomiske utfordringene som er beskrevet i utfordringsdokumentet, FT-sak 85/202.   

I det foregående arbeidet med Skolebruksplan 1 – ble det vedtatt 4 fokusområder3 for 

arbeidet. Disse er videreført inn i Skolebruksplan 2. 

Arbeidet med «Framtidas skole – Skolebruksplan 2» skal lede til operative prinsipper for 

arealbruk og arealomfang i byggeprosjekter for videregående skoler i Trøndelag, og skal 

samordnes med prosesser for utforming av prinsipper for tilbudsplanlegging.  

Fylkestinget vedtok i sak 56/21 i juni 2021 overordnede målsettinger med 

tilbudsplanleggingen i Trøndelag.4  

 

 
1 Hovedutvalg for utdanning (2020) - Behov for ny skolebruksplan 
2 Fylkestinget (2020) - Utfordringsdokumentet 
3 Hovedutvalg for utdanning (2018) - Fokusområder  
4 Fylkesting (2021) - Målsettinger for tilbudsplanleggingen 
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1.2. Prosesser, mål og rammefaktorer 
Gjennom prosessen våren 2021, definert som fase 1, ble det utviklet nye målsettinger for 

arbeidet med tilbudspanleggingen i Trøndelag (kap. 2.3) Disse skal bidra til å gi en 

strategisk retning for å legge til rette for kompetanseutviklingen i Trøndelag, både innen 

ungdomsopplæring, voksenopplæring og høyere yrkesfaglig utdanning. Arbeidet er 

omfattende og vil foregå over et lengre tidsperspektiv. Fram mot Fylkestinget i desember 

2021 (fase 2) skal det utvikles operative prinsipper for tilbudsplanleggingen med spesielt 

fokus på ungdomsopplæringen. I tillegg skal det utvikles prinsipper for 

skolebygg/arealbruk. Prosesser knyttet til voksenopplæring og høyere yrkesfaglig 

utdanning starter med denne høringsrunden og vil konkretiseres i påfølgende prosesser 

(fase 3). Prinsippene vil også kunne operere innenfor et perspektiv på to, fire og ti år. 

 

Både prinsipper for skolebygg/arealbruk og tilbudsplanlegging må forholde seg til rammer 

og de politiske ambisjonene. Dette rammeverket besår av forhold knyttet til: 

- Regelverk 

- Politiske mål og ambisjoner 

- Demografisk utvikling 

- Økonomi for drift og investering 

I vedlegg 2 presenteres grunnleggende informasjon knyttet til disse fire områdene. 
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2. Overbyggede rammeverk 
2.1. Sammenhenger mellom prinsippene. 
Målet med skolebruksplanarbeidet er å utvikle likeverdige og framtidsrettete skoleanlegg i 

fylket. 

Skolebyggene skal være læringsarenaer for 

ulike målgrupper og fungere som 

arbeidsplasser for de ansatte. 

Fylkeskommunen skal være en aktiv 

samfunnsutvikler og i dette ligger det blant 

annet at man også skal søke å tilrettelegge 

for sambruk mellom skole og 

nærmiljø/samfunn i et 24/7-perskeptiv. 

Prinsipper for tilbudsplanlegging angir hvorfor vi bygger, og prinsipper for 

skolebygg/arealbruk angir hvordan vi bygger. Figuren ovenfor illustrerer sammenhengene. 

Med skolebygg menes både arealer til ungdom og voksne. 

 

Det er angitt i de siste års økonomiplaner viktigheten av en effektiv arealbruk, og at 

fylkeskommunen vil at skolebyggene skal bygges med tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i 

forhold til endringer i elevtall og opplæringstilbud, samt framtidens kompetanse så de kan 

videreutvikles over tid.  De prinsippene som nå utvikles vil være rammene for hvordan vi 

skal bygge ut ifra det tilbudet skolene skal ha. 

 

2.2. Fokusområder i skolebruksplanarbeidet 
De vedtatte fokusområdene i skolebruksplanarbeidet skal bygge opp under målsettingene 

om likeverdige og framtidsrettete skoleanlegg i fylket og skal være retningsgivende også 

for utviklingen av de operative prinsippene.  

 

Fokusområdene og ambisjonene er: 
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2.3. Målsettinger for tilbudsplanleggingen 
Trøndelagsplanen og Kompetansestrategien er to sentrale dokumenter for Trøndelags 

ambisjoner for videregående opplæring, samfunnsaktørrollen og kompetansestrategisk 

tilnærming. 

Med bakgrunn i ambisjonene i overnevnte dokumenter vedtok Fylkestinget i juni 2020, sak 

56/21, målsettinger for planleggingen av opplæringstilbudet i Trøndelag5. De nye målene 

er en forenklet og lettere kommuniserbar framstilling av ambisjonene for opplæringen i 

Trøndelag.  

 

2.4. Kompetanseplanleggingsregioner 
I tilbudsplanleggingen leggs det opp til å hensynta behovet for arbeidskraft i ulike 

Trønderske regioner.  Inndelingen er ikke en statisk inndeling av kommunene, men er i 

hovedsak basert på inndelingen til de regionale kompetansefora knyttet til det 

kompetansestrategistek arbeidet i Trøndelag. Regionene er også definert i 

Utfordringsdokumentet fra 2020. I flere sammenhenger knyttet til ulike 

kompetanseplanleggingsstrategier er det en selvfølgelighet å se hele fylket under ett. 

 

Kompetanse-

planleggingsregionene vil 

avvike fra inntaksregionene 

til videregående opplæring 

for ungdom og de regioner 

voksenopplæringen er 

inndelt i. 

 

➔ Innspill til denne 

regioninndelingen er 

ønskelig. Bruk 

vedlegg 3 i 

høringsmalen for 

tilbakemelding. 

 

  

 
5 Fylkesting juni 2021 - sak om målsettinger 



Høringsdokument – prinsipper for tilbudsplanlegging og skolebygg/arealbruk                                              7 
 

3. Rammefaktorer   

De økonomiske rammene til fylkeskommunen blir strammere i årene som kommer. Det 

blir færre ungdommer i regionene, mens den samme aldersgruppen vokser i 

Trondheimsregionen. Det er stort behov for arbeidskraft og rettighetene til tilgang på og 

fullføring av utdanning utvides. Det er særlig fra og med 2023 av sektoren får store 

økonomiske utfordringer. Økonomiplanen 2021 skisserer ulike strategier for å løse dette: 

  

• Omprioriteringer av fylkeskommunale midler i perioden 2023 og 2024.  

• Reduksjon av opplæringstilbudet og/eller reduksjon i antall skoler. 

• En kombinasjon av disse strategiene. 

Rammefaktorene i arbeidet med utvikling av målsettinger og operative prinsipper for både 

opplæring og skolebygg/arealbruk er knyttet til: 

• Regelverk; opplæring og bygninger 

• Politikk; ambisjoner og vedtak 

• Befolkning; demografis utvikling 

• Økonomi; Drift og investering 

 

 

Rammefaktorene vil ha ulikt innhold avhengig av hvilken målgruppe som omtales og vil ha 

betydning for prinsippene som skal utformes. 

I vedlegg 2 presenteres kunnskapsgrunnlag knyttet til regelverk, demografi, 

økonomi og politiske vedtak for ungdomsopplæring, voksenopplæring, høyere 

yrkesfaglig utdanning og skolebygg. 
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4. Prinsipper 
For å kunne nå de vedtatte målsettingene med tilbudsplanleggingen er vi avhengige av å 

konkretisere dette ytterligere i såkalte operative prinsipper. I det påfølgende kapitlene 

presenteres noen «påstander»/utfordringer/spørsmålsstillinger som er relevante knyttet til 

ungdomsopplæring, voksenopplæring, høyere yrkesfaglig utdanning og arealbruk.  

4.1. Prinsipper for tilbudsplanlegging av ungdomsopplæringen 
Prinsippene legger til grunn regioninndelingen i kompetanseplanleggingsregionene, jamfør 

kap. 2.4 i dette høringsdokumentet.  

Det vil være noen felles, overordnede prinsipper som gjelder for alle regioner i Trøndelag 

(gruppe A). Dernest vil det være prinsipper som er ment å ivareta behov i regioner med 

store avstander mellom skolene (gruppe B). Dette gjelder regioner: Fosen, Trøndelag sør, 

Namdalen, Orkland, Værnes. Den siste gruppen (gruppe C) er knyttet til regioner der 

skoler ligger nært hverandre. Dette gjelder Innherred og i Trondheim. 

A 
Felles prinsipper/ «overordnet nivå» 

Alle regioner 
«Påstand»/ utfordring 
 

Forslag til prinsipp 

Opplæringstilbudet i regionen skal planlegges ut fra 
etterspørsel etter kompetanse fra regionen. Dette 
er uavhengig av inntaksordning for videregående 
opplæring i Trøndelag.  

Hvilken regioninndeling skal vi ha/ følge/benytte oss 
av i dette arbeidet, jamfør kart i kapittel 2.4 i 
prinsippdokumentet? 

Kompetanseplanleggingen skjer med i samråd med 
regionråd/kompeanseforuminndelingen.  Jamfør kart i 
kapittel 2.4 
 
 
 

For sikre samordning av dimensjonering og 
ressursbruk må skolene, kommunene og arbeidslivet i 
regionen samles til faste årlige møter. 

Forslag til dimensjoneringen av tilbud fastsettes i 
dialog med kompetanseforum/regionråd. Denne 
strukturen benyttes for å sikre brukerne (elever, 
studenter, arbeidsliv mm.) innflytelse i utformingen av 
opplæringstilbudene. 
 

Elevgrunnlaget og økonomiske ressurser vil bli 
redusert på lang sikt i de fleste regionene i Trøndelag. 
 
Midler til investering og drift vil bli betydelig redusert. 
 

Det må legges avgjørende vekt på å bygge opp en 
driftsøkonomisk og arealøkonomisk effektiv 
tilbudsstruktur.* 
 
Dimensjonering av tilbudet på videregående trinn 1 
settes med utgangspunkt i elevgrunnlaget i regionen. 
 

Man må i større grad benytte seg av alternative 
modeller for videregående opplæring for å skaffe 
kompetanse for å dekke behov i regionen som har et 

begrenset omfang og/eller rekruttering. 

BYF-opplæring** skal gjennomføres på arbeidslivets 
arenaer. 
 

Bedriftenes behov for kvalifisert kompetanse kan også 
dekkes av voksne, både gjennom voksenopplæring og 
utdanning på høyere yrkesfaglig nivå. 
 

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er en arena for 
elevers faglig fordypning og opprettelse av kontakt 
mellom elev/deltaker og arbeidslivet. 
 

Skolen skal samarbeider med lokalt arbeidsliv og 
andre skoler for å tilby yrkesfaglig fordypning innenfor 
et bredt spekter av kompetanser. 
 
De videregående skolene skal ha arealer for 
yrkesfaglig fordypning basert på de Vg2 skolen 
normalt tilbyr.  

Skolen bør ha et tilbud som favner ulike 
elevgrupper. Dette for å sikre at flest mulig kan få 
opplæring nært sitt bosted. 
 

Skolen bør ha et tilbud som gir en mest mulig balanse 
mellom kjønnene på skolen. 

*Behovet for en nedre grense for igangsetting av tilbud, differensiert ut fra skolekategori, 

tas inn i evalueringen av ressurstildelingsmodellen. Saken behandles i mars 2022. 

** BYF: Bedriftsnært yrkesfag: Søkbart opplæringstilbud med fellesfagopplæring i skole, 

programfagopplæring i bedrift. Mer info på vilbli.no  
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«Påstand»/ utfordring 
 

Forslag til prinsipp 

Nye opplæringsformer, nettskole og 
samlingsbasert opplæring krever tilpassede arealer 
for gjennomføring av opplæringen. Dette gjelder 
videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning 
og universitetsutdanning. I flere regioner er den på 
sikt en relativt stor nedgang i antall elever. Dette kan 
medføre at areal frigjøres til andre opplæringsformål. 

Skolene må ha et mulighetene for å gjennomføre 
distribuert og samlingsbasert opplæring. Dette kan 
løses gjennom et «studiesenter». 
 
Ulike former for digital opplæring/undervisning kan 
øke tilgangen på utdanningstilbud for ungdom og 
voksne 
 

Landslinjeordningen/ordningen med landsdekkende 
tilbud muliggjør etableringen av tilbud med begrenset 
lokal rekruttering, men som har et 
rekrutteringsgrunnlag i et nasjonalt perspektiv. 
 

Trøndelag skal aktivt benytte mulighetene for å 
etablere landslinjetilbud/landsdekkende innenfor 
viktige kompetanseområder, men med begrenset lokal 
rekruttering. 

 

Ang. «kombinerte skoler»: Dette betyr at skoler har både yrkesfag og 

studieforberedende tilbud. Vi har i dag 5 skoler som ikke er kombinerte videregående 

skoler. Det er ønskelig med kombinerte videregående skoler, men det er vanskelig å sette 

dette som et krav/prinsipp.  

Det kan kreve betydelige kostnader i form av ombygginger og/eller nybygging for å sette 

skolene i stand til å bli kombinerte skoler.  

I tillegg til økte investeringskostnader må det foretas en omfattende omfordeling av tilbud 

mellom skolen i regionen. Det kan også svekke kvaliteten på tilbudet i regionen.  

Følgende eksempel beskriver problemstillingen. For å gjøre Orkdal vgs. og Meldal vgs. om 

til kombinerte skoler så må de i tillegg til dagens yrkesfagtilbud ha en parallell med 

studiespesialisering på hver av skolene. Dette kan medføre at skolene får flere 

grupper/klasser med færre elever i. Det bør åpnes for at regionene kan foreslå 

organiseringer som passer ut fra lokale forhold. 

 

B 
Regioner med store avstander mellom skolene 

Fosen, Trøndelag sør, Namdalen, Orkland, Værnes 
«Påstand» Forslag til prinsipp 
For å sikre at ungdommen har så kort reisetid som 
mulig det første året, bør skolene ha en bredere vifte 
på videregående trinn 1 enn på videregående trinn 
2.  
 
Dette gir regionen tilgang til økt bredde i 
kompetanse, men utfordringer med å sluttføre 
opplæringen.  
 

a) Skolene fordeler Vg2 mellom seg og elevene 
forventes å flytte mellom skolene på Vg2 og 
Vg3? 

 
Eller 
 
b)  BYF – modeller benyttes for å sluttføre 

opplæringen på Vg2 og Vg3 
 
BYF – modeller benyttes for å sluttføre 
opplæringen på Vg2 og Vg3 
 
Valg av prinsipp avhenger av hvilken forutsetning 
for mobilitet blant ungdommer som legges til 
grunn. 
 

Utviklingen i antall ungdommer og økonomisk 
tildeling vil gå ned sammenlignet med dagens 
situasjon. Det vil ha betydning for bredden på Vg1 
med tilhørende Vg2-tilbud 
 

Noe av kompetansebehovet i en region kan være 
av begrenset omgang eller være kortvarig. Det kan 
være utfordrende for en skole å tilby denne 
opplæringen innenfor rammene av ordinære klasser.  

Alternative modeller for fag- og yrkesopplærings 
for voksne skal benyttes i større grad for å tilføre 
arbeidslivet etterspurt kompetanse der behovet er 
av begrenset omfang eller kortvarig. 
 
 

 

BYF: Bedriftsnært yrkesfag: Søkbart opplæringstilbud med fellesfagopplæring i skole, 

programfagopplæring i bedrift. Mer info på vilbli.no  
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C.1 
Nærhet mellom skoler  

Innherred*** 
«Påstand» Forslag til prinsipp 
Skolene ligger relativt nært hverandre.  
 
Fra 2014 til 2021 er antallet elever redusert med 
rundt 300 og elevtallet i regionen skal ned med 
ytterligere 300 fram mot 2030/2040.  
 
Det er et stort potensiale for en mer effektiv 
arealbruk og tilbudsstruktur. 
 
 

 

De yrkesfaglige utdanningsprogrammene på en 
skole bør samlet ha et omfang på minst 60 
elevplasser for å sikre et fullverdig tilbud. 
 
Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
skal det legges spesiell vekt på en arbeidsdeling 
mellom de videregående skolene innenfor de tunge 
og arealkrevende utdanningsprogrammene. 
 
Det skal i hovedsak være minimum tre paralleller 
på studiespesialiserende utdanningsprogram ved 
de skolene som har dette tilbudet. 

 

***Innføring av prinsippene for Innherred har et 10 års perspektiv som følger utviklingen i 

antall 16 – 18 åringer mot 2030/2040. 

 

C.2 
Nærhet mellom skoler 

Trondheim 
«Påstand» Forslag til prinsipp 

 
I Trondheim er det god tilgang på søkere og korte 
avstander mellom skolene. Det gjør det mulig å 
legge til rette for stordriftsfordeler og oppbygging av 
robuste fagmiljøer. Her er tilbudsstrukturen fram 
mot 2030/2035 fastsatt basert på prinsippene 
nedenfor: 

 

De yrkesfaglige utdanningsprogrammene på en 
skole bør samlet ha et omfang på minst 100 
elevplasser for å sikre et fullverdig tilbud. 
 
Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene 
skal det legges spesiell vekt på en arbeidsdeling 
mellom de videregående skolene innenfor de tunge 
og arealkrevende utdanningsprogrammene. 
 
Det skal i hovedsak være minimum fire paralleller 
på studiespesialiserende utdanningsprogram ved 
de skolene som har dette tilbudet. 
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4.2. Prinsipper og tematikk for tilbudsplanlegging i voksenopplæring. 
Innfrielse av voksnes rett til videregående opplæring har ikke vært med i prosesser som 

omhandler prinsipper for tilbudsplanlegging eller skolebruksplaner for 

ungdomsopplæringen fram til nå og går derfor i litt ulik takt.  Det skal derfor ikke 

utarbeides prinsipper for voksenopplærings-området allerede i desember slik som det skal 

for ungdomsopplæringen, men prosessen starter nå og vil pågå framover.   

De spørsmålene det bes om svar på her vil sammen med andre faktorer være med å 

danne grunnlaget for kommende prosesser. Spørsmålene er inndelt i fem tema og er 

utarbeidet blant annet med bakgrunn i:  

• Gjeldende regelverk og politiske vedtak, høring på ny opplæringslov, hovedpunkter 

i kommende fullføringsreform, demografi, deltakerantall og økonomi. Denne typen 

rammefaktorer framgår i sin helhet i kapittel 2 i vedlegg 2.  

• Gjennomført evaluering av voksenopplæringsmodellen som nå er i sitt tredje 

skoleår.  

• Innspill på aktuelle tema fra de videregående skolene.  

 

Bygg- og arealutnyttelse 
 

Bakgrunn/problemstillinger Prinsipptema/ spørsmålstematikk: 
Bruk av verksteder: Voksne må f.eks. gjennomføre 
grunnleggende HMS-opplæring i forkant av at 
deltakerne skal ut i bedrift i faget yrkesfaglig 
fordypning.  
 
Utnyttelsesgrad på både dagtid, kveldstid og 
prioritering av disse. 
 
Det må hele tiden vurderes hva som er mest effektivt 
bruk av arealer. Studiesenter vs. klasserom basert på 
om det er lite arealbehov vs. stort arealbehov.  
Altså effektiv utnyttelse av ulike arenaer basert på 
arealbehovet.   
 
Studio kan sambrukes med andre grupper i skolene 
(ungdomselever, ansatte, næringsliv osv.).  
 
Nettskoletilbud videreutvikles og er i vekst, men 
fleksibiliteten må håndteres.  

• Nettilbud vs. samlingsbasert opplæring.  
• Nettilbud vs. klasserom.  

 
Nettilbud vs. bruk av verksted. Kombinasjon av alle. 
 

Hvordan kan det tilrettelegges bedre for sambruk 
av lokaler, verksted og utstyr. 
 
Hvordan videreutvikle og støtte opp under 
bibliotekets betydning som studiesenter for 
voksne.  
 
Hvordan løse behovet også for tilgang på studio 
(avskjermet) for å delta i nettskole?  
  

 

Samarbeid 
 

Bakgrunn/problemstillinger Prinsipptema/ spørsmålstematikk: 
 
I forslag til ny opplæringslov som nå er på 
høring ligger det inne et forslag til 
pedagogisk kompetansekrav også for 
lærere på voksenopplæring.  
Det sambrukes lærere ved de vgs i dag 
også, men et slikt krav kan utfordre praksis 
med å benytte fagarbeidere/ledere fra lokalt 
næringsliv.   
 
Det er i høringsutkast til ny opplæringslov 
forslag om tilgang på rådgivingstjeneste for 
voksne. Rådgivingstjenesten er en del av 
elevtjenesten ved skolene. 

Hvordan kan faglærernes kompetanse benyttes bedre/ses i 
sammenheng både i voksenopplæringa og 
ungdomsopplæringa? 
 
 
Hvordan kan elevtjenestene på skolene sambrukes, og 
hvilke tjenester?  
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Samorganisering av videregående opplæring for ungdom og voksne  

 
Bakgrunn/problemstillinger Prinsipptema/ spørsmålstematikk: 
 
Hvilke muligheter har vi for felles organisatorisk 
tilbudsplanlegging når rettighetene i ordinær 
videregående opplæring og voksenopplæring er 
ulike.  
 
Læreplanene er de samme, men det er til dels 
store ulikheter blant annet når det gjelder omfang 
på opplæringen totalt sett samt lærerstyrte timer 
spesifikt.  
 
Noen hovedforskjeller mellom ordinær 
videregående opplæring og voksenopplæringen:  

Voksenopplæring Ordinær 
opplæring 

Komprimerte løp. 
Opplæring på 80 -- 130 

timer pr. fag pr. skoleår 

Fulltids opplæring  

Tilpasset voksne:  
- jobb og skole 
- omsorg og skole 
- basert på sin 
realkompetanse. 

Fulltids opplæring 
på dagtid. 

 

 
Hvordan kan tilbudsplanlegging for ungdom og 
voksne skje i fellesskap og som en helhet?  
 

 
 
Regioner med forholdsvis få søkere på mange ulike 
sluttkompetanser, kan også ha ledig kapasitet i 
faggrupper i ordinær videregående opplæring. Da 
kan en samorganisering av ordinære elever og 
voksne deltakere vurderes. Dog med fokus på 
voksnes tilrettelegging hva angår tid, sted, 
progresjon, stå i jobb osv.  
 
 

 
Hva må til for at gjennomføringen av opplæring for 
ungdom og voksne kan foregå i samme grupper til 
tross for ulike rettigheter?  
 
Hva må til for at det i sentraladministrasjonen kan 
gjøres et felles (helhetlig) inntak til all vgo. for 
både ordinær vgo. og vgo. for voksne?  

 

Voksenopplæring i Trondheim 
 

Bakgrunn/problemstillinger Prinsipptema/ spørsmålstematikk: 
 
Trondheim voksenopplæringssenter vgs 
(koordineringsskole i Trondheim) har eget 
budsjett, egne lokaler og ansatte faglærere som 
gjør at de alene skal gi opplæring til voksne i alle 
fellesfag og yrkesfagene innen 

utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag.  
 
Trondheim voksenopplæringssenter vgs er den 
eneste koordineringsskolen meg eget budsjett fra 
år til år og derav spesifikt ansvar for uttalte 
opplæringstilbud. De andre koordineringsskolene 
må forholde seg til søkermassen og den økonomien 
dette måtte gi fra år til år. 
 
I all annen yrkesfagopplæring er de avhengige av 
samarbeid med andre videregående skoler som har 
aktuelle lokaler og faglærere. Dette har vært en 
utfordring da kapasiteten ved andre skoler også er 
under press.  
 
.  
 

Hvordan kan yrkesfagopplæring i Trondheim, 
utenom Helse- og oppvekstfagene, løses bedre enn i 
dag? 
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Inntak til voksenopplæringen 
 

Bakgrunn/problemstillinger Prinsipptema/ spørsmålstematikk: 
 

 
Fullføringsreformen og mulig innføring av 
modulbasert voksenopplæring som hovedmodell vil 
utfordre oss på å være mer fleksible på oppstart av 
opplæring, eksamensforberedende kurs o.l.   
 
Innherredspiloten, og ønsket om mer direkte 
offentlig-offentlig samarbeid om kvalifisering 
utfordrer oss allerede på dette. Når næringslivet 
har behov for rekruttering og når NAV og 
fylkeskommune sammen skal forsøke å dekke opp 
dette, vil behovet oppstå når som helt i året. Det 
kan være uhensiktsmessig å alltid avvente neste 
skoleårs oppstart.  
 
Mer bruk av nettskole kan være en av løsningene 
her selv om også nettskole har sine utfordringer 
knyttet til voksne og minoritetsspråklige.  
 

  
Hvordan kan vi løse muligheten for mer kontinuerlig 
inntak og igangsetting av opplæring uavhengig av 
skoleår?  
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4.3. Prinsipper for tilbudsplanlegging innen høyere yrkesfaglig 
utdanning. 

Fylkestinget vedtok i sak FT 59/21 prioriteringer, prinsipper og kriterier for 

tilskuddsforvaltning. Vedlegg 2, kapittel 3. Disse rulleres årlig. Det vil bli gjennomført 

prosess våren 2022 fram mot ny fylkestingssak i juni 2022. Det er ønskelig å etablere 

rutiner som sikrer at fylkeskommunen styrker kunnskapsgrunnlaget for å avdekke 

kompetansebehovet lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette for at forvaltningen av høyere 

yrkesfaglig utdanning bidrar til å dekke de reelle behovene arbeidslivet har for 

kompetanse. 

Det bør legges til rette for at fagskoler skal kunne distribuere høyere yrkesfaglig utdanning 

til hele Trøndelag. Dette for å dekke kompetansebehovet lokalt arbeidsliv har og for at 

studenter lettere skal kunne ta utdanning i kombinasjon med å være i arbeid. De 

videregående skolene vil kunne være naturlige arenaer å distribuere utdanninger til, og 

bør derfor settes i fysisk og utstyrsmessig stand til å også huse høyere yrkesfaglig 

utdanning. Det er behov for dialog med lokalt arbeidsliv og fagskolene for å sikre 

hensiktsmessige tilpasninger. 

Felles prinsipper/ 
HYU 

 
«Påstand»/ utfordring/tema 
 

Forslag til prinsipp 

Utdanningstilbudet skal planlegges ut fra etterspørsel 
etter kompetanse fra regionen/Trøndelag.  

 

For sikre samordning av dimensjonering og 
ressursbruk må skolene, kommunene og arbeidslivet i 
regionen samles til faste årlige møter. 

Kompetanseplanleggingen skjer med i samråd med 
regionråd/kompeanseforuminndelingen, Jamfør kart i 
kapittel 2.4 

 
Hvilken regioninndeling skal vi ha/ følge/benytte oss 
av i dette arbeidet? 
 
Forslag til dimensjoneringen av tilbud fastsettes i 
dialog med kompetanseforum/regionråd. Denne 
strukturen benyttes for å sikre brukerne (studenter, 
arbeidsliv mm.) innflytelse i utformingen av høyere 
yrkesfaglig utdanning o.l. 
 
Hvilke konkrete samarbeidsrutiner for dialog bør 
etableres? 
 
 

Man må i større grad vurdere å benytte seg av 
alternative modeller for å dekke kompetansebehov 
på høyere yrkesfaglig nivå til fagområder/ regioner 
som har et begrenset omfang og/eller rekruttering 
 

Bedriftenes behov for kvalifisert kompetanse kan også 
dekkes av voksne, både gjennom voksenopplæring og 
utdanning på høyere yrkesfaglig nivå. 

For å dekke kompetansebehovet til lokalt arbeidsliv 
ved at studenter lettere skal kunne ta utdanning i 
kombinasjon med å være i arbeid, må tilbudene i 
større grad tilbys digitalt. 

 
 

Det bør legges til rette for at fagskoler skal kunne 
distribuere høyere yrkesfaglig utdanning til hele 
Trøndelag.  
 
Hvordan kan man samarbeide med lokalt arbeidsliv for 
å sikre hensiktsmessig samarbeid med VGO for å 
diskutere tilbud innen HYU. 
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4.4. Prinsipper for skolebygg/arealbruk 
Når det gjelder arbeid med /utforming av prinsipper for arealbruk og arealomfang skal 

fokusområdene for skolebruksplanen være retningsgivende. Disse er: 

• Skole og arbeidsliv 

• Faglig og sosial kompetanse 

• Nærmiljø og samfunn 

• Teknologi og relevans 

 

Det er angitt i de siste års økonomiplaner viktigheten av en effektiv arealbruk, og at 

fylkeskommunen vil at skolebyggene skal bygges med tilpasningsdyktighet og fleksibilitet i 

forhold til endringer i elevtall og opplæringstilbud, samt framtidens kompetanse så de kan 

videreutvikles over tid.  

Prinsippene vil være rammene for hvordan vi skal bygge ut ifra det tilbudet skolene skal 

ha. 

 

Felles prinsipper for  
likeverdige, tilpasningsdyktige og arealeffektive bygg 

«Påstand»/ utfordring 
 

Forslag til prinsipp 

Våre skoleanlegg skal kunne bygges om over tid 
slik at de kan tilpasses til endringer i størrelse på 
elevgrupper, voksenopplæringstilbud og høyere 
yrkesfaglig utdanning og ønsket pedagogisk praksis 
tilpasset enkeltelever og forskjellige 
gruppestørrelser.  
 
De skal også tilpasses slik at voksne kan få dekket 
sine kompetansebehov gjennom 
fylkeskommunale voksenopplæringstilbud eller at 
offentlige og private fagskoler kan distribuere 
høyere yrkesfaglige utdanninger til dem. 
 

Det skal legges til grunn en høy grad av fleksibilitet ved 
utforming av planløsninger og rominndeling både horisontalt og 
vertikalt i skolebyggene våre.  

 

Dagens skolebygg er i hovedsak dimensjonert ut 
fra ungdomsopplæringa. Overføringer fra staten 
er også basert på dette.  
 
Fullføringsreformen og kompetansetilbud til 
voksne utfordrer denne måten å tenke 
dimensjonering av skolebygg på, da volumet/ 
antallet vil øke betydelig.  Dette er spesielt knyttet 
til studiearealer/bibliotek. 
 

Dimensjoneringsgrunnlaget skal basere seg på 

ungdomsopplæringa. 

 

Eller 

 

Dimensjoneringsgrunnlaget skal ta inn over seg behovet for 

plasser til voksne, både gjennom fylkeskommunal 

voksenopplæring eller høyere yrkesfaglig utdanning i regi av 

offentlige og private fagskoler. 

 

Våre skoleanlegg skal kunne utvides over tid slik at 
de kan tilpasses endringer i skolenes elevkapasitet. 
 
 

I våre skolebygg skal det legges til grunn et omfang av 

fellesarealer og sentrale fellesfunksjoner som gir mulighet til å 

øke elevtallet med 10% i forhold til fastsatt kapasitet. 

  

Ved utforming av planløsninger og rominndeling skal det 

tilstrebes en elastisitet som gir mulighet til å øke eller minke 

samlet areal i våre skolebygg. 

  

Ved utforming av planløsninger og rominndeling skal det 

spesielt tilstrebes en plassering av arealkrevende fellesarealer 

som gir mulighet for økning av disse arealene. 

 

Våre skoleanlegg skal kunne benyttes til ulike 
formål internt i skolen og av eksterne brukere. 
 

Det skal vurderes høy grad av generalitet som gir muligheter til, 
og tilpassing for, flerbruk av spesialrom og generelle arealer i 
skolebyggene våre. 
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Våre skoleanlegg skal ha en effektiv 
arealutnyttelse. 
 

Det skal være høy grad av sambruk av spesialarealer innenfor 
utdanningsløp og utdanningsprogram. 
 
Det skal være en høy grad av sambruk av generelle arealer på 
tvers av utdanningsløp og utdanningsprogram. 
 
Det skal tilstrebes en utnyttelsesgrad på minst 75% på 
opplæringsarealer samlet sett i skolebyggene våre.  
 
I utformingen av planløsninger og rominndeling skal det legges 

til grunn en balanse mellom sambruk/fellesbruk og behov/ønske 

for ulike opplæringsløp og utdanningsprogram om tilhørighet og 

identitet. 

  

I utforming av planløsninger og rominndeling skal det legges til 

grunn en balanse mellom effektiv arealbruk og skolenes ønske 

om organisering og bruk av rom (timeplan). 
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«Påstand»/ utfordring 
 

Forslag til prinsipp 

Våre skoleanlegg skal ha et arealomfang i 
samsvar normtall for ulike 
opplæringsløp, utdanningsprogram, 
behov for kompetansetilbud til voksne og 
funksjoner. 

Grunnlag for arealbehov baserer seg på fastsettingen av tilbudt 
opplæringsløp og utdanningsprogram som skal gjennomføres i skole. 
 
Fastsetting av normert arealomfang baserer seg på fastsatt 
gruppestørrelse for opplæringsløp og utdanningsprogram. 
 
Fylkeskommunenes arealmodell benyttes som veiledende i fastsetting av 
samlet arealomfang for skolebyggene våre. 
 

Våre skoleanlegg skal være kompakte og 
integrerte. 

Det skal tilstrebes å ha ett felles sammenhengende skolebygg for alle 
opplæringsløp, utdanningsprogram og funksjoner. 
 
Det skal tilstrebes å ha et forhold mellom samlet areal (bruttoareal) og 
bruksareal (nettoareal) som ikke overstiger forholdstallet 1,45. 

Våre skoleanlegg skal være 
kostnadseffektive og driftsvennlige 
løsninger 

Våre skoleanlegg skal bestå av en komprimert og arealeffektiv 

bygningsmasse hvor fellesfunksjoner ligger sentralt i anlegget. 

  

Utforming av byggningsdetaljer og bruk av bygningsmaterialer skal velges 

utfra hensynet til effektiv drift, renhold og fremtidig vedlikeholdsbehov. 

  

Effektiv bygningsdrift skal oppnås gjennom velfungerende drifts- og 

overvåkningssystemer for tekniske anlegg. 

 

Våre skoleanlegg skal fremstå med høy 
estetisk verdi 

Det skal legges til grunn at våre skoleanlegg er offentlige samfunnsbygg 

med fokus på arkitektur og ved bruk av gode bygningsmaterialer.  

 

Utomhusanleggene skal bidra til å fremheve et helhetlig skoleanlegg med 

estetiske verdier over normalt.   

 

Våre skoleanlegg skal være tilgjengelig 
og trygge for alle brukere. 

Det skal legges til grunn tilgjengelighet til alle arealer i skolebyggene våre. 
Utforming av planløsninger og rominndeling skal gi godt grunnlag for å 
unngå uønskete hendelser med hærverk, mobbing/trakassering, tyveri og 
kritiske beredskapssituasjoner. 
 

Våre skoleanlegg skal være bærekraftige Miljømessig-, sosial og økonomiske bærekraft er grunnleggende 

forutsetning for etablering og utvikling av våre skoleanlegg. 

Skoleanleggene skal være nullutslippsbygg. 

  

Klimaregnskap og livsløpsanalyser skal være beslutningsgrunnlag i alle 

byggeprosjekter. Fossilfri byggeplasser og redusert avfalls og 

materialbehov skal tilstrebes 

  

Bygninger skal utnyttes til høsting og lagring av elektrisk og termisk 

energi. 

  

Bygninger skal orienteres slik at de reduserer behovet til driftsenergi samt 

størst mulig høsting av energi. 

  

Våre skoleanlegg skal etableres med basis i demografisk utvikling, nært 

kollektivknutepunkt og bidra til å nå nullvekstmål med hensyn til bruk av 

privatbil. 

  

Erverv og avhending av tomte- og bygningsareal skal skje innenfor 

rammene av profesjonell, helhetlig eiendomsforvaltning. 
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Prinsipper som legger rammer for  
skolebruksplanens fokusområder 

«Påstand»/ utfordring Forslag til prinsipp 
Nærmiljø og samfunn 
 
Våre skoleanlegg skal være utadrettete 
og kunne benyttes aktivt av 
lokalsamfunnet. 

Prinsipp for tilgjengelig tid og kostnadsdekning ved utleie av areal til 
frivillighet skal baseres på selvkost og bruk av digitale bookingbaser. Dette 
gjelder også spesialarealer for idrett og kultur 
 
I utforming av planløsning og rominndeling for arealer til bruk utenfor 
skoletid, skal det tilstrebes tilgjengelighet uten nødvendig bruk av 
tilsynsvakt. 
 
Bruk av fellesarealer som personalrom, kantine mv. skal være tilgjengelig for 

utleie såfremt ikke spesielle forhold til personvern, kostnadskrevende utstyr 

krever at dette ikke er mulig. 

  

All utleie skal skje i samsvar med et generelt, felles retningslinje for alle 

fylkeskommunens skoleanlegg 

 

Skole og arbeidsliv 
 
Våre skoleanlegg skal gi gode rammer 
for samarbeid med lokalt arbeidsliv. 

 
 

Arealer for BYF inngår ikke som del av byggeprosjektene. 
 
Arealer for YFF inngår bare når fagområdet inngår som del av skolens Vg2-
tilbud. 
 
Spesialrom og verksteder skal innenfor arealnormer utformes og 

rominndeles slik at det gir skolene mulighet til å tilpasse seg lokale behov i 

opplæringen innenfor opplæringsløp og utdanningsprogram. 

Teknologi og relevans  
 
Våre skoleanlegg skal gi gode 
forutsetninger for å kunne gi brukerne 
opplæring i samsvar med teknologisk 
utvikling og endringer i arbeids- og 
samfunnsliv.  

Teknologiske løsninger som gir gode rammer for organisert opplæring og 
selvstudier skal inngå i våre skolebygg. 
 
Teknologiske løsninger for nettskole i samsvar med vedtatte opplæringsløp, 
inngår våre skolebygg. 
 
På våre skoleners nære uteområde skal det tilstrebes tilgang til trådløst 
nettverk. 
 
Fast maskinelt utstyr og inventar som benyttes innenfor ulike 
opplæringsløp, utdanningsprogram inngår som del av våre byggeprosjekter. 
 

Faglig og sosial kompetanse 
 
Våre skoleanlegg skal være en arena 
som gir gode rammer for å fremme 
elevenes faglige kompetanse og sosiale 
utvikling basert på tilhørighet og 
trygghet. 
 
Våre skoleanlegg skal være en arena 
som gir rammer for å være en god 
arbeidsplass for alle ansatte.   
 

I utforming av planløsninger og rominndeling skal det være en bevissthet 

om balansen mellom åpenhet og elevers behov for skjerming. 

 
I utforming av planløsninger og rominndeling skal det legges gode rammer 
for å fremme elevenes evne og utvikling av fremtidens kompetanse som 
kreativitet, kommunikasjon, samarbeid, problemløsing og kritisk tenkning. 
 
I utformingen av planløsninger og rominndeling skal det være en balanse 

mellom å legge ramme for ett felles skoleanlegg og de enkelte 

opplæringsløp og utdanningsprograms behov/ønske om identitet og 

tilhørighet.  

  

I utformingen av planløsninger og rominndeling skal det innenfor normert 

arealomfang tilstrebes å etablere løsninger inne og ute som støtter opp om 

elevenes sosiale utvikling - alene og sammen med andre. 

  

Kantinearealet i våre skolebygg skal ha en kapasitet for inntil 50% av skolens 

elever i samtidighet.  

  

I utforming av planløsning og rominndeling skal lærerarbeidsplasser gi de 

ansattes rammer for samarbeid og individuelt arbeid. 

Personalrom skal være alle ansattes pauserom med kapasitet på inntil 50% 

av de ansatte i samtidighet og plasseres slik at de er tilgjengelig for alle. 
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VEDLEGG 1- Rammefaktorer 
1. Politiske ambisjoner i Trøndelag 
Trøndelagsplanen og Kompetansestrategien er to sentrale dokumenter for Trøndelags 
ambisjoner for videregående opplæring, samfunnsaktørrollen og kompetansestrategisk 
tilnærming. Med bakgrunn i ambisjonene i overnevnte dokument vedtok fylkestinget juni 
2021 FT 56/21 reviderte målsettinger1 for planleggingen av opplæringstilbudet i 
Trøndelag. 

2. Ungdomsopplæringen 
2.1. Regelverk – nytt uavklart som kan ha betydning for dimensjonering 
2.1.1. Fullføringsreformen for ungdommer 
Rett til å få opplæring i fag som ikke er bestått i en ellers fullført videregående opplæring 
– rundt 500 per årskull i Trøndelag.  Kilde: Kunnskapsdepartementet. 

I de 500 inngår lærlinger og lærekandidater som ikke har bestått fag/svenneprøve eller 
ikke har kunne gå opp til denne grunnet ikke beståtte fag fra Vg1 eller Vg2 eller ikke 
møtt/ikke meldt opp til fag/svenneprøve. Lærlingene kan ikke ha mer enn 2 ikke bestått 
ellers kan de ikke meldes opp til fagprøven. 

Ungdommene vil trenge opplæring i de fagene som ikke er bestått og omgjort til 
heltidsekvivalenter vil dette tilsvare muligens 50 – 60 elever, med en overvekt på 
fellesfag. Det er ikke alle som vil ønske å ta mer opplæring etter fullført opplæring. I en 
overgangsperiode kan behovet for plass være høyere, dvs. ved innføringen av 
rettigheten. 

Skolene har allerede i dag igangsatt en rekke tiltak for å fange opp elever med stryk/ikke 
vurdering. IKO, sommerskole, nettskole, hospitering, utsatt og ny prøve mm er tiltak 
som benyttes for å gi nødvendig opplæring for å bestå fag. Les mer om dette på våre 
hjemmesider:  Fullføringsreformen - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)  

2.1.2. Gjeldende opplæringslov (§3-1) 
«Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på 
vidaregåande trinn 1 som dei har søkt på, og til to års vidaregåande opplæring 
innanfor utdanningsprogrammet.» 

Bestemmelsen ovenfor regulerer fylkeskommunens handlefrihet i balansen mellom 
arbeidslivets behov og søkernes ønsker. 

Ungdommer kan søke om å ta ut retten til videregående opplæring på samme vilkår som 
voksne søkere. Det gir andre muligheter for å tilrettelegge opplæringen enn innenfor 
ungdomsopplæringen. 

2.1.3. Ny opplæringslov 
- Sendt ut på høring i slutten av august 2021 basert på fullføringsreformen. 
- Les mer her: Ny opplæringslov 2023 (udir.no) 

 
  

 
1 Framtidas skole - Skolebruksplan 2 
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2.2. Befolkningsutvikling 
2.2.1. Generelle trekk 
Siden 2015 har vi hatt en betydelig nedgang i antall 16-18 åringer i Trøndelag. Dette gir 
en permanent endring i størrelsesforholdet mellom Trondheim og resten av Trøndelag. 

Siste befolkningsprognose fra SSB som kom august 2020 tilsier at antall 16-18 åringer 
øker i Trøndelag hvert år fram mot 2027. Men denne veksten kommer hovedsakelig i 
Trondheim. For Trøndelag utenom Trondheim forventes elevtallsnedgang i 2021 og 2022, 
før vi får en liten økning fram mot 2027. Denne økningen er liten, og mye av økningen 
kommer i Orkdalsregionen og kysten i sør. 

Etter 2027 ser det ut blir en stor nedgang i antall 16-18 åringer i Trøndelag. Denne 
nedgangen gjelder både for Trondheim og resten av Trøndelag. Men nedgangen er størst 
i Trøndelag utenom Trondheim. Og nedgangen ser ut til å stoppe for Trondheim sin del 
etter 2035. 

 

2.2.2. Elevtallsutvikling – hentet fra utfordringsdokumentet for 2022 
Fylkeskommunen står ovenfor store omstillinger grunnet skjev befolkningsutvikling 
innenfor trange økonomiske rammer. 

(Kilde: Trøndelag i tall utarbeidet på bakgrunn av SSBs middels prognose fra 2020.) 

Værnes-regionen og Innherred: Vi gjør oppmerksom på at Frosta kommune inngår i 
begge regionene. 
Fosen og Namdalsregionen. Osen kommune inngår i begge regionene. 
I Trøndelag Sør inngår kommunene Holtålen, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Rennebu 
og Røros, mens kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal og Skaun utgjør 
Orkdalsregionen. 
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2.2.3. Usikkerhet i prognosene fra SSB (Ikke en del av utfordringsdokumentet) 
Det ligger inne en metodisk svakhet i SSB’s og Trondheim kommunes prognoser for 
antall 18 – åringer. Det vil komme et notat fra avdeling plan – og næring TRFK med 
bistand fra Trondheim kommune. Dette justerer ned forventet vekst i antall 18- åringer 
for Trondheim kommune. Feilen ligger i at flyttemønsteret for 19- åringer, som flytter til 
Trondheim for å begynne på universitetet, også er lagt til grunn for tilflytting av 18 – 
åringer.  

SSB legger til grunn gjennomsnittsberegning for tilflytting fra utlandet. Det er imidlertid 
store usikkerheter knyttet til disse tallene, da innflyttingen påvirkes bl.a av konflikter og 
klimakriser. Det vises til erfaringene fra 2015. Den er også avhengig av politiske 
prioriteringer, jf. forhandlinger om antall kvoteflyktninger mm mellom 
regjeringspartiene/Stortinget og kommunenes vilje og evne til å bidra til bosetting av 
flyktninger. 
 
2.3. Ressurstilgang 
Den «skjeve» befolkningsutviklingen i Trøndelag betyr overføring av ressurser mellom 
regioner. Det er utfordrende å skalere ned ressursbruken i takt med nedgangen i elevtall 
uten større tilbudsendringer eller tilpasning av arealbruk. Ut ifra 
ressurstildelingsmodellen får skolene tildeling i forhold til antall tildelte elevplasser. 
Dersom antall elevplasser reduseres grunnet fallende elevtall, går ikke kostnadene til 
drift av det enkelte opplæringstilbudet ned tilsvarende. Det er derfor nødvendig å ta bort 
et eller flere tilbud for å redusere kostnadene tilsvarende nedgangen i tildeling.  

Kostnadene til renhold og oppvarming reduseres ikke nevneverdig dersom det er en eller 
to færre elever i klassene. Skolene må selge eller leie ut deler av arealet før kostnadene 
til drift av skolen kan reduseres.  

Når antall 16-18 åringer i regionen reduseres, vil tilførselen av arbeidskraft i regionen 
begrenses. For å opprettholde tilførsel av arbeidskraft er det nødvendig med tilstrekkelig 
mobilitet fra områder med vekst eller erstatte ungdommene med voksne arbeidssøkere. 
Etter- og videreutdanning av voksne vil kunne bidra til i større grad å benytte 
arbeidskraftreserven i de ulike regionene. 
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2.4. Økonomi og strategier for løsning 
2.4.1. Rammetildelingen til utdanning – perspektiv fire år – økonomiplanen for 2021 

 
Det er forskjell mellom rammen som tildeles utdanning og den tildelingen skolene får. 
Den tildelte rammen til utdanning skal bl.a. dekke leiekostnader og tilskudd til 
lærebedrifter. Dette utgjør betydelige beløp. 

2.4.2. Betalt kapasitet – vedlegg økonomiplanen 
Se side 36 i økonomiplanen (FT juni 2021)– sortering må endres i forhold til ny 
regioninndeling 

Region Skole / Antall kapasitetsplasser 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 2025 2027 2030 2035 2040
Fosen Fosen videregående skole 351 320         326        341         347        309 297 274
Fosen Johan Bojer videregående skole, sko   104 94           114        101         107        115 103 101

Fosen Johan Bojer videregående skole, sko   171 145         144        152         151        159 156 155

Fosen Åfjord videregående skole 159 153         162        163         157        161 141 130

Sum Fosen 785       712        746       757        762        744        697      660      645       628       619      585        548        
Innherred Inderøy videregående skole 229 236         231        235         211        214 206 191
Innherred Levanger videregående skole 789 752         732        782         754        724 685 665
Innherred Mære landbruksskole 151 149         144        159         145        161 180 211

Innherred Steikjer videregående skole 1058 1 054      1 036     1 043      970        968 885 931

Innherred Verdal videregående skole 617 561         544        532         536        533 570 557

Sum Innherred 2 844   2 752     2 687    2 751     2 616     2 600     2 526   2 555   2 632    2 739   2 715   2 530     2 217     
Namdalen Grong videregående skole 322 301         303        315         313        336 313 298
Namdalen Olav Duun videregående skole 817 774         815        788         789        754 734 678

Namdalen Ytre Namdal videregående skole 296 307         301        293         283        267 272 249

Sum Namdalen 1435 1 382     1 419    1 396     1 385     1 357     1 319   1 225   1 166    1 199   1 171   1 047     983        
Orkland Guri Kunna videregående skole 378 354         356        350         325        306 292 296

Orkland Kyrksæterøra videregående skole 181 169         194        173         147        136 124 125

Orkland Meldal videregående skole 268 261         301        281         257        264 257 236

Orkland Orkdal videregående skole 478 500         467        423         408        370 395 401

Sum Orkland 1 305   1 284     1 318    1 227     1 137     1 076     1 068   1 058   1 161    1 194   1 125   1 071     1 001     
Trondheim Byåsen videregående skole 1038 1 019      1 050     1 041      1 075     1050 1067 1067

Trondheim Charlottenlund vgs skole 1248 1 215      1 175     1 167      1 182     1118 1186 1205

Trondheim Heimdal videregående skole 708 728         699        709         833        831 857 876

Trondheim Skjetlein videregående skole 319 302         317        329         333        338 366 350

Trondheim Strinda videregående skole 1074 1 067      1 075     1 061      1 074     1060 1100 1118

Trondheim Thora Storm videregående skole 851 847         897        921         924        907 908 890

Trondheim Tiller videregående skole 754 713         755        715         598        585 622 669

Trondheim Trondheim Katedralskole 670 655         674        646         636        655 677 673

Sum Trondheim 6662 6 546     6 642    6 589     6 655     6 544     6 783   6 848   7 451    7 785   7 500   7 115     6 959     
Trøndelag Sør Gauldal videregående skole 354 339         342        311         344        322 313 295

Trøndelag Sør Melhus videregående skole 536 534         562        519         523        460 483 452

Trøndelag Sør Oppdal videregående skole 291 252         287        257         266        288 258 255

Trøndelag Sør Røros videregående skole 278 273         278        231         191        206 222 224

Sum Trøndelag Sør 1459 1 398     1 469    1 318     1 324     1 276     1 276   1 226   1 206    1 234   1 224   1 166     1 098     
Værnes Malvik videregående skole 471 416         454        448         435        453 441 419

Værnes Meråker videregående skole 182 176         194        203         197        176 159 162

Værnes Ole Vig videregående skole 985 1 014      1 016     1 025      978        1010 1001 978

Værnes Selbu videregående skole 108 111         112        126         110        121 123 114

Sum Værnes 1746 1 717     1 776    1 802     1 720     1 760     1 724   1 673   1 726    1 740   1 689   1 577     1 486     
Sum Trøndelag 16 236 15 791   16 057  15 840   15 599  15 357  15 393 15 245 15 988  16 519 16 043 15 089  14 292  

Beltal kapasitet per skoleår Framtidig plasstall - framskrevet ut fra antall 16 - 18 
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- Tabell 1 er en enkel framskriving som viser hvilken retning utviklingen i antall 
elever vil gå i løpet av perioden fram mot 2040 i de ulike regionene (summert til 
høyre i tabellen) 

- Den baserer seg på at regionen elevtall utvikler seg i samme takt som endringen i 
antall 16 – 18 åringer 

o I perioder med elevnedgang vil dette nok overvurdere antallet elever i 
region. For å få satt i gang tilbud er det ønskelig å ha et minimum antall 
elever i hver gruppe. 

 
2.4.3. En angivelse av tildeling til skolene i årene framover: 
Tabellen 2 nedenfor viser tildeling til skolene fordelt på region og overgangsordningen 
fordelt på region basert på Ressurstildelingsmodellen fra juni 2021 

 
Overgangsordningen er utformet slik at skoler skal få tid til å tilpasse seg et nytt 
driftsnivå. I løpet av 2023 vil tildelingen til alle skolene kun være basert på ny 
ressurstildelingsmodell.  
 
Endring i tildeling ovenfor er basert på forventet endring i elevtall/plantall – skalert 
ned/opp ut fra endring i antall ungdommer i regionen (se tabell 1 ovenfor). Det er en 
forenklet beskrivelse av virkningen av modellen, men gir en angivelse av størrelsesorden 
på endringene. 
 
Tabell 3 nedenfor viser betaling for ledig kapasitet per region – Forvaltning, drift og 
vedlikeholdskostnader (FDV) 

 
Ledig kapasitet er forskjellen mellom betalt kapasitet i skoleårene 2013/15 og 2021/22. 
Den fysisk ledige kapasiteten vil normalt være høyere. Tallene ovenfor viser at ledig 
kapasitet koster også i form av forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader. Kostnadene til 
renhold, oppvarming og vedlikehold påvirkes i mindre grad av antall elever ved skolen.  
 
Kostnad til FDV per hundre elever er estimert til 1,2 – 1,4 mill kr per år. De estimerte 
kostandene sammen med endringene i elevtallet benyttes til estimer FDV -kostnaden ved 
ledig kapasitet. 
 
Eksemplet ovenfor gir ikke de eksakte kostnaden, men er tatt med for at 
høringsinstansene skal ha en forståelse av omfanget merkostnadene. Kostnadene er 
fordelt i henhold til region inndelingen i økonomiplanen. De skal i hovedsak følge 
regionrådsinndelingen, jfr. kap 2.4. I Trondheim er merkostnadene negative. Det betyr at 
kostnadene til forvaltning, drift og vedlikehold av skolebygg bør økes. 

Ressurstildelingsmodellen - tildeling per reion i hele 
tusen kr

Regioner
Sum av Ramme 
versjon 16.8.21, 
skoleåret 21/22

Sum av 
Overgang 

År 2022

Sum av 
Overgang 

År 2023

2021 - korigert 
for 

overgangsordni
ng

2025 2027 2030 2035 2040

Felles utgifter/nettskole 48695 -         -         48 695             
Fosen 106510 747         188        105 575           103 186         100455 98976 93515 87713
Innherred 391336 3 632      1 398     386 306           398 013         401915 383005 359892 338581
Namdalen 179501 1 918      745        176 838           168 309         173075 169062 151127 141846
Orkdalsregionen 169423 49           -         169 374           185 882         191196 180115 171409 160329
Trondheim 873613 1 264-      -         874 877           951 918         994648 958168 908933 889035
Trøndelag Sør 180072 868-         -         180 940           178 042         182074 180688 172120 162040
Vernes 276803 260-         84          276 979           285 791         288070 279562 261026 245984
Totalsum 2 219 740     3 955    2 415   2 219 584     2 271 140   2 331 433  2 249 576 2 118 023   2025528

Fvd - kostnader knyttet til ledige plasser i hele 
tusen kr.

Regioner
"Ledige plasser 

21-22"
Kostnad

"Ledige 
plasser20

25"
Kostnad

"Ledige 
plasser20 27"

Kostnad
"Ledige 

plasser 2030"
Kostnad

"Ledige 
plasser 
2035"

Kostnad
"Ledige 
plasser 
2040"

Kostnad

Felles utgifter/nettskole
Fosen 125 1 500      140        1 679               157                1 884           166 1 995             200 2 405        237 2 840        
Innherred 289 3 468      212        2 539               105                1 263           129 1 543             314 3 771        627 7 522        
Namdalen 210                  2 520      269        3 229               236                2 833           264 3 166             388 4 657        452 5 429        
Orkdalsregionen 247                  2 964      144        1 727               111                1 328           180 2 159             234 2 811        304 3 642        
Trondheim 186-                  2 232-      789-        9 468-               1 123-             13 482-         -838 10 055-           -453 5 431-        -297 3 562-        
Trøndelag Sør 233                  2 796      253        3 032               225                2 704           235 2 816             293 3 513        361 4 333        
Vernes 73                    876         20          237                  6                    72                57 689                169 2 032        260           3 123        
Totalsum 991                11 892 248      2 974             283-              3 398-         193            2 314           1 147      13 759    1 944      23 326    
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2.4.4. Planlagte investeringer i regionene: 
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3. Voksenopplæring 
3.1. Regelverk  
Fylkeskommunens ansvar for å gi voksne søkere videregående opplæring er hjemlet i 
opplæringsloven § 4 A-3.  

I Trøndelag er det utviklet egen modell for dette arbeidet slik som vist over og i tillegg er 
det utviklet et eget mål for området: «Trøndelag fylkeskommune skal Trøndelag 
fylkeskommune skal gi voksne søkere veiledning, og fleksible og desentraliserte 
opplæringstilbud til voksne med rett.  

Tilbudet skal ta utgangspunkt i den voksnes livssituasjon og realkompetanse.» 

3.2. Politiske vedtak  
Hovedutvalg for utdanning gjorde vedtak om bruken av gjeldende modell for innfrielse av 
voksnes rett i Trøndelag den 07.02.19. Før den tid hadde de to trønderfylkene ulike 
modeller for voksenopplæringen. Etter nesten to skoleårs drift i felles modell ble det 
gjennomført en planlagt evaluering.   

Stortinget har også vedtatt en fullføringsreform og i tillegg nå i høst sendt ut høring på 
ny opplæringslov. Her vil bl.a. de første insitamentene i fullføringsreformen bli synlige. 
Den konkrete innretningen er foreløpig uklar, men den vil gi mange flere voksne en rett 
til videregående opplæring samtidig med at rettighetene utvides. Noen eksempler: 

• Utvide retten til videregående opplæring slik at den gjelder fram til oppnådd 
studie, eller yrkeskompetanse. 

• Innføre rett til å søke om opplæring mot tre prioriterte sluttkompetanser.  
• Innføre rett til rekvalifisering.  
• Innføre rett til opplæring i norsk tegnspråk og punktskrift. 
• Innføre rett til individuell tilrettelegging, men noe mer begrenset enn for unge. 
• Innføre rett til særskilt språkopplæring som forberedende opplæring. 
• Innføre rett til påbygg til generell studiekompetanse etter fullført yrkesfag fra 19 

år. 
• Gi voksne, fra de er 19 år, rett til å fullføre og bestå i voksenopplæringen.  
• Øke antallet på ordningen Fagbrev på jobb. Voksne som er i et arbeidsforhold og 

ønsker opplæring mot yrkeskompetanse i den bedriften.   
• Økt bruk av realkompetansevurdering og utarbeide et nasjonalt rammeverk.  

Ovennevnte evaluering, fullføringsreform og pågående lovendringer vil sammen med 
andre pågående utviklingsoppgaver vil nødvendigvis påvirke de operative prinsippene. 
Noen av disse er: Erfaringer fra Utdanningsløftet, erfaringen fra Innherredspiloten om 
offentlig-offentlig samarbeid med NAV, utarbeide en ny modell for al videregående 
opplæring for voksne (inkludert ressurssentervirksomheten) samt videreutvikling av 
tilbudet i nettskolen.  

Fylkeskommunen blir med dette utfordret på hvordan all videregående opplæring for 
voksne skal organiseres framover. En stor utvidelse av retten vil utfordre 
fylkeskommunen på å ha videregående skoler som har kompetanse på videregående 
opplæring for voksne, ulike fagpersoner og pedagogisk personale, lokaler/verksted/utstyr 
og ikke økonomi til å ivareta økningen 
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3.3. Regionskoler og antall deltakere 
Trøndelag er delt inn i åtte regioner hvor det i hver region er en videregående skole som 
har ansvaret for å gjennomføre voksenopplæringstilbudene. Disse kalles 
koordineringsskoler og skal i samarbeid med de andre videregående skolene i sin region 
gi voksne søkere veiledning, rettsvurdering, realkompetansevurdering, opplæring og 
dokumentasjon. I Trondheim er det tre av de videregående skolene som er 
samarbeidsskoler for Trondheim voksenopplæringssenter vgs. Det har imidlertid vært 
noen utfordringer knyttet til kapasitet hos disse skolene så flere andre videregående 
skoler i Trondheim har bidratt med samarbeid om voksenopplæring.  

Trøndelag nettskole bidrar også på voksenopplæringen og har fra og med inneværende 
skoleår tilbud om nettopplæring innen alle fellesfagene som dekker kravet til generell 
studiekompetanse.  

Regioninndeling hvor koordineringsskolene er markert i hver region: 

 

Antall deltakere som har gjennomført opplæring i et eller flere fag pr. skoleår, pr. region:  

Skoler Skoleår 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Olav Duun vgs 224 205 234 
Steinkjer vgs 351 274 249 
Verdal vgs 260 278 205 
Ole Vig vgs 48 60 98 
Trondheim voksenopplæringssenter vgs 348 238 565 
Røros vgs 110 33 84 
Orkdal vgs 52 56 168 
Johan Bojer vgs 58 0 42 
Sum 1451 1144 1659 

Tallene for inneværende skoleår inneholder antallet deltakere som startet høsten 2021 og 
inkluderer de som er tatt inn med bakgrunn i midlertidige nasjonale midler.  Mellom 80 
og 90 % av deltakerne med voksenrett som er minoritetsspråklige.  
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3.4. Økonomi 
I de to skoleårene hvor Trøndelag har hatt en felles modell for innfrielse av voksnes rett 
til videregående opplæring har det vært budsjettert med ca. 32 millioner til 
administrering og gjennomføring av opplæringen. Med denne økonomiske rammen har 
det ikke vært rom til å ta inn søkere uten voksenrett utover å fylle opp ledige plasser i 
allerede etablerte grupper. Voksenopplæringstilbudene skal tilpasses voksnes 
livssituasjon og handler i og hovedsak om tilpasning av tid, sted, progresjon samt 
kombinasjon av jobb/skole og omsorgsoppgaver/skole. Antall deltakere delt på avsatte 
midler viser at en voksen deltaker koster i gjennomsnitt mellom kr 20 – 25.000,-. Det er 
forskjell på de ulike fagenes egenart og behov for lærerstyrte timer, men dette beløpet 
skal dekke både skolenes administrative oppgaver samt gjennomføring og 
dokumentasjon av opplæringstilbudet.  

Inneværende skoleår er voksenopplæringsområdet styrket med midlertidige nasjonale 
midler via Utdanningsløftet slik at nesten 400 søkere uten voksenrett også ble tatt inn til 
opplæring.  

Det er utarbeidet en egen modell for fordeling av midler basert på søkertall og 
deltakertall. I tillegg er det normtall for omfang på opplæringen i de ulike 
utdanningsprogrammene/ fagene. Egenandeler for salg av tjenester er også felles for 
hele fylket. F.eks. egenandel for søkere uten voksenrett for å få 
realkompetansevurdering.    

  



Vedlegg – rammefaktorer i arbeidet med prinsipper for tilbudsplanlegging og skolebygg/arealbruk                     10 
 

4. Høyre yrkesfaglig utdanning 
4.1. Om høyere yrkesfaglig utdanning 
Etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning skal fylkeskommunene sørge for at det tilbys 
høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskoleutdanning, i samsvar med behovet 
for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Slike utdanninger gis av fagskoler. Slike 
utdanninger ligger på nivå over videregående opplæring og skal gi kompetanse som kan 
tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Høyere 
yrkesfaglig utdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert 
arbeidskraft i samfunnet og bygge på kunnskap og erfaring fra ett eller flere yrkesfelt og 
være i samsvar med relevante pedagogiske, etiske, kunstfaglige og vitenskapelige 
prinsipper. 

4.2. Tilskudd og prioriteringer 
Fylkeskommunene er ansvarlig for å tildele driftstilskudd til fagskolene for at de skal 
kunne tilby utdanninger i tråd med kompetansebehovet innenfor de føringer som 
nasjonale myndigheter og Fylkestinget til enhver tid gir.   

Høyere yrkesfaglige utdanninger skal være forankret i arbeidslivets kompetansebehov og 
i regionale og/eller nasjonale strategier, men også tilpasset arbeidslivets behov med 
tanke på organisering og faglig innhold. 

Fylkestinget i Trøndelag vedtar årlig prioriteringer, prinsipper og kriterier for 
tilskuddsforvaltningen. For 2022 har Fylkestinget i sak FT 59/21vedtatt at følgende 
fagområder skal prioriteres ved tildeling av tilskudd: 

1. Helse, omsorg og oppvekst 
2. tekniske fagområder 
3. Maritim, havbruk/marin sektor 
4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, inkl. digitalisering, automatisering og 

robotisering 
5. Det grønne skiftet 

Det er også åpnet for at det kan gis tilskudd til utdanningstilbud på andre områder enn 
disse dersom samfunnsmessige endringer knyttet til kompetansebehov skulle tilsi det. 
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4.3. Fagskolene 
I 2021 er det i alt 12 fagskoler som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Åtte av disse er 
private/ideelle skoler og to er offentlige fagskoler med organisatorisk tilhørighet i andre 
deler av landet. I tillegg eier fylkeskommunen Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF). 

THYF har 7 studiesteder spredd over store deler av fylket, og tilbyr også utdanninger i 
deler av fylket hvor skolen ikke har egne avdelinger. De private/ideelle fagskolene er 
primært lokalisert i Trondheimsområdet, men har likevel noen tilbud i andre deler av 
fylket. De to ikke-trønderske offentlige fagskolene tilbyr utdanninger henholdsvis på 
Røros og Steinkjer. 

4.4. Forvaltningsordning 
Fra 2020 er det innført en ny forvaltningsordning i Trøndelag som ivaretar nasjonale 
føringer om likeverdig behandling av fylkeskommunens egen fagskole og andre fagskoler 
når det gjelder fordeling av statlige midler til høyere yrkesfaglig utdanning. Disse er 
innarbeidet i Fylkestingets føringer om prioriteringer, prinsipper og kriterier.  

De statlig økonomiske rammene for driftstilskudd til fagskolene har økt de siste årene, se 
tabellen nedenfor: 

Statlig driftstilskudd 2018 2019 2020 2021 
Nasjonalt 629 068 000 725 350 000 834 672 000 987 603 000 
Trøndelag 61 031 000 63 384 000 77 582 000 101 717 000 

Statlig driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning 2018 – 2021  

I tillegg tildeler Fylkestinget et fylkeskommunalt driftstilskudd til THYF. For 2021 er dette 
tilskuddet på 12,1 mill. kr. 
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5. Skolebygg/arealbruk 
5.1. Regelverk  
5.1.1. Plan- og bygningsloven (PBL) og Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) 
Plan- og bygningsloven er sentral for all arealforvaltning og byggevirksomhet i Norge. 
Dagens plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008 og sentrale deler av loven ble oppdatert i 
2010. Loven gjelder for planlegging av arealbruk og for byggesaksbehandling. Lovens 
formål er å særlig fremme bærekraftig utvikling, samordne offentlige oppgaver, sikre at 
byggetiltak blir i samsvar med lovgivningen og sikre at saksbehandlingen blir forsvarlig 
med bl.a. muligheter for medvirkning.  

Forskrift om tekniske krav til byggverk hat til formål å sikre at tiltak planlegges, 
prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik 
at tiltaket oppfyller tekniske krav til helse, miljø og sikkerhet og energi. Forskriften er 
hjemlet i Plan- og bygningsloven og trådte i kraft 1. juli 2017. Byggteknisk forskrift 
inneholder nærmere utdypning og utfylling av bestemmelser i plan- og bygningsloven. 
Forskriften er delt i fire deler og delene har regler ikke bare om tekniske krav til selve 
byggverket, men også om dokumentasjon, tomteutnytting, naturpåkjenninger, uteareal, 
installasjoner og løfteinnretninger.   

5.1.2. Arbeidstilsynet 
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i og i medhold av arbeidsmiljøloven 
blir overholdt.  

Arbeidsmiljøloven skal sikre et godt arbeidsmiljø og et beste mulig samarbeid mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette omfatter beskyttelse mot fysiske og psykiske skader, 
samt verneutstyr, yrkeshygiene, velferdsstandarder og liknende. Arbeidsmiljøloven 
beskriver også arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.  

Arbeidstilsynet håndhever også arbeidsplassforskriften, maskinforskriften og 
byggherreforskriften.  

Arbeidsplassforskriftens formål er å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd 
ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til 
arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold.   

Maskinforskriften omfatter grunnleggende helse- og sikkerhetskrav for maskiner og 
utstyr. Denne forskriften legger rammer for utforming og innredning av verkstedene 
knyttet til ulike utdanningsprogram.  

Byggherreforskriftens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn 
til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med 
planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.  

5.1.3. Universell Utforming (uu) og NS1101 
Krav om universell utforming er gitt i TEK17 og i Plan- og bygningsloven. Den 
grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange 
som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede 
løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Prinsippet anvendes 
ved utvikling av produkter, tjenester, bygg, infrastruktur m.v. Universell utforming skiller 
seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for 
eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det 
hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 

Kravene til utformingen er konkretisert i NS11001:2018 Universell utforming av 
byggverk Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger.  
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5.1.4. LUKS 
Leverandørenes utvikling- og kompetansesenter (LUKS2) er en organisasjon som bidrar i 
det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved vareleveranser. LUKS har 
sammen med partene i arbeidslivet og relevante myndigheter laget en standard for 
vareleveringsforhold. Standarden bygger på kravene i Arbeidsmiljøloven, PBL, 
Vegtrafikkloven og Matloven samt forskriftene til disse lovene. LUKS trekkes inn i 
byggeprosjektene for å kvalitetssikre varelevringssituasjonen.  

5.1.5. FEF arealmodell 
FEF står for Fylkeskommunalt eiendomsforum og består av alle landets fylkeskommuner. 
En arbeidsgruppe innenfor FEF har arbeidet med kompetanseutvikling og 
erfaringsutveksling innfor areal- og funksjonsbeskrivelser. Gruppa har utarbeidet en 
arealmodell basert på erfaring og kompetanse fra planlegging av videregående skoler fra 
alle fylkene. Denne modellen oppdateres løpende og tar inn over seg endringer i 
læreplaner og strukturer.  

5.2. Definisjoner 
Tema Funksjonalitet 
Generalitet: 

 
Med dette menes bygningens evne til å møte vekslende funksjonelle krav 
uten å forandre egenskaper, dvs. at bygget kan tilfredsstille ulike 
funksjonelle brukerkrav uten at det må gjøres bygningsmessige formål.  
Høy grad av generalitet = Lett å ta i bruk rom/areal til ulike formål. 

 
Fleksibilitet: 
 

Med dette menes evnen som en bygning har til å møte vekslende 
funksjonelle krav gjennom å forandre egenskaper, dvs mulighetene for å 
foreta bygningsmessige og tekniske endringer i bygningen med minimale 
kostnader og forstyrrelser for den løpende drift.  
Høy grad av fleksibilitet = Forberedt for ombygging 

 
Elastisitet 
 

Med dette menes mulighetene for tilvekst til (økning av bruksareal) eller 
underoppdeling av (reduksjon av bruksareal) arealene i en bygning. Høy 
grad av elastisitet = Lett å bygge til og/eller splitte opp og skille ut 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: C84  
Arkivsaksnr.: 21/1400    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
HØRING - NY ORGANISERING AV DEN NORSKE KIRKE: MULLER-NILSEN-
UTVALGETS UTREDNING  
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret tilslutter seg KS sitt høringssvar, angående utredning om ny organisering av  
Den Norske Kirke.  
 
Videre bes kirken om, dersom de endre organiseringen av prostiene, å unngå at de overskrider 
så mange kommunegrenser. Dette for å unngå at avstanden mellom kommune og kirke økes. 
Frøya kommune foreslår at prostiene i så fall begrenses til å omfatte få (to til tre) kommuner, 
og at Hitra og Frøya kommuner kan være et eget prosti. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Høringsnotat til offentlige høringsinstanser 
Høringssvar fra KS: Ny kirkelig organisering 
 
Saksopplysninger:   
 
Kirkerådet sendte 17.06.2021 ut høringsbrev angående høringen Ny kirkelig organisering: 
Müller-Nilsen-utvalgets utredning. Høringsfristen ble opprinnelig satt til 15. oktober. Frøya 
kommune har ved forespørsel fått utvidet høringsfrist til 28. oktober.  
  
Dokumentet går i stor grad ut på den interne organiseringen av Den Norske Kirke (DNK), 
men det inneholder også endringer som vil ha konsekvens for kommunene. Kirkerådet har 
derfor sendt ut høringsbrev og høringsnotat til kommunene som fokuserer på de delene av 
høringsdokumentet som er av særlig betydning for kommunene og deres forhold til kirken.   
 
KS har utarbeidet forslag til svar på de konkrete spørsmålene som kirkerådet har bedt 
kommunene og KS om å svare på. Innspillene går i stor grad på hvordan ivareta kommunenes 
behov for samspill med kirken lokalt.   
  
En av de viktigste foreslåtte endringene er å forenkle arbeidsgiverorganiseringen for kirkelig 
ansatte slik at lokalt ansatte i kirken har samme arbeidsgiver. For å få til dette foreslås det å 
opprette et nytt kirkelig organ på prostinivå som skal utøve arbeidsgiverfunksjoner for alle 
som jobber i den lokale kirken. Dette organet vil erstatte dagens kirkelige fellesråd på 



kommunalt nivå. Ved overgangen til 2021 var det 94 geografiske prostier og 348 fellesråd 
(normalt på kommunenivå). Rapporten som ble levert av Müller-Nilsen-utvalget erkjenner at 
en overgang til prostifellesråd fra fellesråd kan øke avstanden mellom kommunen og kirken.  
 
I spørsmålet om prostistruktur svarer KS at dersom det blir et stort antall kommuner i samme 
prostifellesråd vil dette kunne føre til økt opplevelse av avstand mellom den lokale kirken og 
den enkelte kommune. I rapporten anbefales det derfor at kirken tar en gjennomgang av 
organiseringen av prostiene før en eventuell organisering rundt fellesråd på prostinivå.  
  
KS støtter at den foreslåtte endringen kan gi forenklinger i den kirkelige administrasjonen, og 
at enhetlig arbeidsgiverstyring på lavest mulige effektive nivå kan gi muligheter til bedre 
oppgaveløsning lokalt. Videre peker KS også på at kommuneoverskridende prostifellesråd 
kan medvirke til å svekke relasjonen mellom kommunen som tilskudds- og 
gravplassmyndighet og det kirkelige organet som vil ha drifts- og vedlikeholdsansvar for 
kirkebygg, kirkelig aktivitet i lokalsamfunnet og i svært mange kommuner også det operative 
ansvaret for gravplassene. Som et tiltak for å motvirke dette foreslår KS at det i tillegg til 
kommunal representasjon i prostifellesrådet, at det etableres formelle strukturer for direkte 
dialog mellom kommuneadministrasjon og prostifellesråd. KS ber også om at utgifter som 
direkte kan relateres til den enkelte kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk 
belastes den enkelte kommune og ikke utjevnes.  
  
På spørsmålet om det bør være kommunal representasjon i prostifellesrådene svarer KS at 
kommunale representanter i prostifellesrådene vil styrke relasjonen mellom rådet og 
kommunene. Men de framhever at representantene som velges av kommunene vil ha plikt til å 
ivareta rådets oppgaver og interesser. KS vurderer at det kan være problematisk om de 
kommunalt oppnevnte representantene har full stemmerett siden prostifellesrådet vil ha et 
medansvar for å støtte menighetene i deres oppgave i å «vekke og nære» det kristelige livet i 
menighetene, og et ansvar for å utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i sitt 
område. KS skriver at det er en offentlig oppgave å legge til rette for at også tro- og 
livssynssamfunn fritt kan utøve sin aktivitet lokalt innenfor de rammer som gjelder for all 
frivillig virksomhet. Men om kommunalt oppnevnte representanter skal delta direkte i 
avgjørelser som har som formål å fremme et bestemt livssyn vil fort oppfattes som å være i 
konflikt med likebehandlingshensynet. KS peker også på at direkte representasjon i et styre 
ikke er avgjørende for å ha et godt samarbeid med den lokale kirken. KS anbefaler derfor å 
videreføre muligheten til kommunene om å oppnevne representanter til fellesråd, men at den 
kommunale representanten kun deltar med stemmerett i saker av økonomisk og administrativ 
karakter. 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret tilslutter seg KS sine betraktninger om 
høringsdokumentet. Å opprette prostifellesråd kan gi fordeler ved å minke DNK sine 
administrative utgifter og forenkle arbeidsforholdet til de ansatte ved lokale kirker ved at de 
får samme arbeidsgiver. Men det er viktig for Frøya kommune at en organisering med 
prostifellesråd har gode muligheter for en-til-en kommunikasjon mellom kommune og kirke. 
For å ivareta dette bør kirken evaluere dagens prostier for å unngå at enkelte prostier omfatter 
så mange kommuner at det blir vanskelig å ivareta god kommunikasjon med den enkelte 
kommune. Frøya kommune er i dag en del av Orkdal prosti som består av Frøya, Hitra, Heim, 
Orkland, Rindal og Skaun. Dette er et stort geografisk og et høyt antall kommuner. For å 



ivareta god dialog og nærhet mellom Frøya kommune og kirken er det viktig at prostiet som 
Frøya kommune skal inngå i blir mindre enn dagens prosti.  
  
Muligheten for kommunene å oppnevne representanter til prostifellesrådet vil styrke 
relasjonen mellom kirke og kommune. Men for å ivareta likebehandlingshensyn vil det være 
positivt om kommunalt oppnevnte representanter i prostifellesrådet kun har stemmerett i 
saker som angår økonomi og administrasjon. 
 
Kommunedirektøren har undersøkt med Frøya sokn om de skal levere høringsinnspill. De 
kirkelige instansene har en egen høringsrunde, som har frist 01.12.21, og de har derfor ikke 
ferdigstilt sitt innspill. På forespørsel sier likevel kirkeverge følgende i en epost, 21.10.21; 
 

«Enkelt sagt fra vår side så ønsker vi ikke en slik endring. 
Flere ting er alt for lite utredet som f.eks. kommunal finansiering, prostigrenser og 
menighetsrådets rolle. Et prostifellesråd vil etter vår emning bla.svekke det lokale 
engasjementet og tilhørigheten vi har i dag. 
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HØRINGSNOTAT TIL OFFENTLIGE 
HØRINGSINSTANSER 

Om sakens bakgrunn  
Det har vært et nært forhold mellom kirke og kommune helt siden etableringen av kommunalt 

selvstyre ved formannskapslovene av 1837. De første kommunenes inndeling fulgte som 

hovedregel de daværende prestegjeldene. De nye kommunene opptrådte som styringsorgan 

på vegne av soknene, med vekt på forvaltningsmessige og økonomiske saker.  

I 1997 kom en ny kirkelov. Da ble soknets status som rettssubjekt lovfestet, og menighetene 

fikk en mer selvstendig stilling i forholdet sitt til kommunen. Kirkeloven sørget for at lokalt 

tilsatte i kirken ble overført fra kommunen til et lovbestemt kirkelig organ på kommunenivå, 

dagens fellesråd. Kateketer som før var statsansatte, fulgte også med til dette nye kirkelige 

forvaltningsnivået på kommunenivå. Prestene fortsatte sitt ansettelsesforhold i staten som 

embetsmenn og tjenestemenn. Tilsettingsmyndigheten for prester var gradvis blitt overført til 

kirkelige organer, og i 1989 ble tilsettingsmyndigheten for alle menighetsprester, bortsett fra 

proster og biskoper, overført til bispedømmerådet. Kirkeloven videreførte ordningen med 

kommunal representasjon i kirkelige fellesråd. I gjeldene kirkeordning har Kirkemøtet fastsatt 

at kommunene kan oppnevne en representant til fellesrådet.  

Lov 24. april 2020 nr. 31 om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) viderefører et 

kommunalt finansieringsansvar for Den norske kirke lokalt. Trossamfunnsloven legger derfor 

fortsatt til rette for et nært samarbeid mellom kommune og kirke. Stortingets familie- og 

kulturkomité har fremhevet at kommunenes finansieringsansvar har bidratt til et nært 

samarbeid mellom kommune og kirke, og at dette har representert en verdi ikke bare for 

kirken, men også for det norske samfunnet, jf. Innst. 208 (2019–2020) s. 22.  

I dag har kirkens medarbeidere som arbeider side ved side i menighetene, forskjellige 

arbeidsgivere. De fleste har kirkelige fellesråd på kommunenivå som arbeidsgiver, mens 

menighetsprestene har sitt ansettelsesforhold nasjonalt og hos biskop og bispedømmeråd og 

har prosten som nærmeste leder. I den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar 

2021 har kirken selv fått myndighet til å beslutte sin egen organisering og inndeling.  

Kjernen i denne saken handler om hvordan kirken kan organisere sin lokale virksomhet. 

Målet er at kirken blir en bedre arbeidsgiver, at kirkens ressurser kan brukes best mulig og 

ressurser kan frigjøres til å møte mennesker lokalt, dele evangeliet og være en relevant 

samfunnsaktør i bygd og by. Denne saken har derfor ikke en ny organisering som 

målsetning, men den handler om hvordan organiseringen kan bidra til å gjøre det enklere for 

kirken å virkeliggjøre sitt oppdrag. Kirkens virksomhet skal fortsatt drives lokalt i det enkelte 

sokn med menighetsrådet som representativt organ for soknet (trossamfunnsloven §11). Den 

kirkelige betjeningen skal fortsatt ha sitt virke i soknene i kommunene med de samme 

oppgavene som i dag innenfor bl.a. gudstjenesteliv, trosopplæring, diakoni, gravferd osv.  

I rapportens kapittel 3 og i vedlegg 5 er det gitt en kortfattet redegjørelse for utviklingen av 

Den norske kirke som organisasjon. Dagens organisering av kirken er et resultat av ulike 

formelle og uformelle prosesser gjennom historien. Bøndene hadde fra gammelt av ansvar 

for å bygge kirker, samt å lønne prest og biskop gjennom tiende, og lokalsamfunnene 

vedlikeholdt kirkebyggene. Prestene ble sendt for å tjenestegjøre i dem, og med noen få 

unntak var prestene de eneste som jobbet i kirken. Etter reformasjonen var prestene en del 
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av kongens embetsverk over hele landet. Kirke og stat ble sammenvevd og kirken tok initiativ 

til skoler og stell av syke allerede i middelalderen.   

Gjennom de siste 200 årene er kirken gradvis blitt utviklet som organisasjon og nye lover og 

organer har bidratt på veien mot en selvstendig folkekirke. Fra 1997 er dette en historie om 

kirken som blir en selvstendig organisasjon, atskilt fra kommunen og staten. Ulike vedtak i 

Storting og på Kirkemøte har dannet grunnlaget for utvalgets arbeid, og gitt rammer for 

mulige løsninger.  

Müller-Nilssen-utvalgets utfordringsbilde 
Da kirkeloven trådte i kraft i 1997 ble soknets rettslige selvstendige stilling, atskilt fra 

kommunen klargjort, og de lokalkirkelige ansatte (kirkemusikere, kirketjenere, 

gravplassarbeidere, kateketer osv. ble overført til kirkelige fellesråd som også fikk 

tilsettingsmyndighet for de lokalt ansatte med unntak av menighetsprestene. Med virkning fra 

1. januar 2017 ble rettssubjektet Den norske kirke (RDNK) opprettet ved endringer i 

kirkeloven og bl.a. prester, proster og biskoper ble overført fra staten til det nye 

rettssubjektet, med Kirkemøtet som øverste arbeidsgivermyndighet. Som nevnt innebærer 

dagens organisering derved at de som arbeider helt lokalt i kirken ikke har samme 

arbeidsgiver, og utvalget har i sin rapport beskrevet utfordringsbildet slik: 

«Sårbare arbeidsmiljøer og mye deltid: Siden arbeidsgivernivået lokalt i dag følger 

kommunestrukturen, er det mange arbeidsgivere med til dels svært få ansatte. Få 

ansatte gjør det vanskeligere å bygge fagmiljøer på alle de områdene kirken skal 

dekke, og gir sårbarhet når ansatte er syke eller slutter. Mange fellesråd er i dag så 

små at de ikke kan tilby heltidsstillinger på alle områder, og flertallet av 

fellesrådstilsatte er i dag deltidsansatte. Selv om få ansatte og deltid kan ha fordeler, 

kan det også gjøre det vanskeligere å rekruttere fagpersonell og ledere, og å få på 

plass gode systemer som tilfredsstiller stadig skjerpede krav for eksempel til helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid.  

Ulik styring på samme arbeidsplass: Siden ulike ansatte på et menighetskontor i dag 

har ulike arbeidsgivere, kan de få formidlet ulike prioriteringer og instrukser selv om 

de alle skal bidra til å realisere det samme oppdraget i samme sokn. Dette kan gjøre 

det vanskeligere å løse oppgavene på en god måte, særlig når de krever tverrfaglig 

samarbeid på tvers av arbeidsgiverlinjene. De to arbeidsgiverlinjene kan dermed ta 

ressurser fra arbeidet med å formidle evangeliet og å møte enkeltmennesker. Det kan 

også skape konflikter mellom de ansatte.  

Vanskelig konflikthåndtering: De to arbeidsgiverlinjene gjør at det ikke finnes én leder 

med ansvar for alle ansatte som har siste ord ved håndtering av konflikter. Det er 

heller ikke symmetri i arbeidsgiverlinjene slik at ledere i de to linjene tilhører samme 

geografiske område. Ved konflikter kan menighetsprestene involvere først prost og 

deretter bispedømmenivået, mens de ansatte i fellesrådene har fellesrådet ved 

kirkevergen som øverste leder. Mangel på symmetri kan gjøre det vanskeligere å 

håndtere konflikter raskt og på en måte som oppleves rettferdig for alle involverte.  

Svakere rekruttering enn ønskelig: En del steder er det i dag vanskelig å rekruttere 

ansatte med riktig kompetanse. Spredtbygde strøk kan by på rekrutteringsutfordringer 

også for andre virksomheter, men for kirkens del er det grunn til å tro at organisering 

preget av uklare ansvarsforhold og delt ledelse forsterker utfordringene.  

Styringsmessig kompleksitet: Den norske kirke er en kompleks institusjon med 

parallelle styringssystemer og flere styringsnivåer. Kompleksiteten representerer en 
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styringsmessig utfordring. Hovedutvalgets forsøk på å få kartlagt ressursbruken i 

kirken viser at det ikke finnes noen samlet oversikt over ressursbruken på ulike formål 

i dag, og at organiseringen av fellesrådene, rapporteringssystemene mv. gjør at det 

heller ikke er mulig å lage en slik oversikt. Dermed er det også vanskeligere å sikre at 

ressursene brukes effektivt. Organiseringen gir dessuten mer ressurskrevende 

koordinerings- og styringsprosesser, og dobbeltarbeid i form av at samme oppgave 

gjøres flere steder. Kompleksiteten utgjør også en demokratisk utfordring» (s. 33–34).  

Relasjonen mellom kirken og kommunene 
Hovedoppgaven for Müller-Nilsen-utvalget har vært å utrede mulige løsninger knyttet til et 

nytt felles kirkelig organ på prostinivå, der dette fellesorganet kan utøve 

arbeidsgiverfunksjoner for alle som jobber i den lokale kirken. Dette organet vil erstatte 

dagens kirkelige fellesråd på kommunalt nivå.  

Utvalget er enige om at etablering av et slikt felles kirkelig organ på prostinivå vil være 

hensiktsmessig, men det er noe ulikt syn på særlig spørsmålene om juridisk struktur, modell 

for daglig ledelse og kommunal representasjon i det folkevalgte prostifellesrådet. De 

konsekvensvurderinger som er gjort av forslagene viser at samtlige alternative løsninger for 

organisering på prostinivå vil gi bedre måloppnåelse for kirken enn dagens organisering. Det 

er gjort vurderinger knyttet til sentrale områder som styring og organisering, økonomi, 

finansiering og arbeidsmiljø.  

Ved overgangen til 2021 var det 94 geografiske prostier, 348 fellesråd (normalt på 

kommunenivå) og 1164 sokn i Norge. Selv om det vil være unntak, vil den gjennomgående 

strukturen da være at det kirkelige fellesorganet for soknene (prostifellesrådet) vi bli 

kommuneoverskridende. En ny kirkelig organisering kan derved ha flere konsekvenser for 

relasjonen mellom kirke og kommune. I rapporten erkjennes det at etablering av 

prostifellesråd kan øke avstanden mellom kommunen og kirken, noe som vil kunne få 

uheldige konsekvenser.  I rapportens avsnitt 5.5 redegjøres det for hvordan dette kan 

motvirkes. Samtidig har norske kommuner lang erfaring med samarbeid innenfor kommunal 

tjenesteyting f.eks. innenfor barnevern, kommunaltekniske tjenester osv. I rapporten legges 

det til grunn at det er behov for å foreta en gjennomgang av dagens prostistruktur. I 

rapportens avsnitt 12.2 pekes det på sentrale forhold som det bør tas hensyn til ved 

etablering av en prostistruktur.  

Etablering av prostifellesråd – forholdet til økonomiske tilskudd fra 
stat og kommune 
Alle modeller som er belyst i rapporten, forutsetter at prostifellesrådets virksomhet skal 

finansieres med både statlige og kommunale tilskudd, i tråd med forutsetningene i den nylig 

vedtatte trossamfunnsloven. Den enkelte kommune har etter trossamfunnsloven et 

finansieringsansvar for den lokale kirke i kommunen. Forslaget er at dette vil forvaltes av et 

felles nivå, som de fleste steder vil være kommuneoverskridende. Kommunens tilskudd vil 

imidlertid fortsatt gå til den lokale kirke, og det nye kirkelige organet vil etter forslaget ha et 

en-til-en forhold til hver enkelt kommune. Et nytt mellomnivå vil, uavhengig av 

arbeidsgivermodell, måtte sikre gode prioriteringer og effektiv bruk av ressursene for å 

understøtte god økonomiforvaltning. God og transparent økonomistyring og -rapporteringer 

er viktig både for de som finansierer kirken og for kirkens eget arbeid med kontinuering 

forbedring til beste for alle. Hvordan fremtidig økonomistyring og -rapportering skal foregå i 

en prostimodell vil bli utredet videre. 
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Hva ønsker Kirkerådet tilbakemelding på i denne høringen? 
Det store «grepet» i Müller-Nilssen-utvalgets rapport er å etablere felles kirkelige organ på 

prostinivå, (prostifellesråd), til erstatning for dagens kirkelige fellesråd. Disse 

prostifellesrådene skal være arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt i kirken og vil 

normalt ha en struktur på tvers av kommunestrukturen.  

Kirkerådet ønsker tilbakemeldinger på dette forslaget generelt og særlig hvordan det vil 

påvirke samarbeidet mellom kommune og kirken. I tillegg er det noen mer konkrete 

høringsspørsmål knyttet til utvalgets rapport.  
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Høringsspørsmål  
Spørsmålene svares i et elektronisk svarskjema på denne siden. En person fyller ut på 

vegne av høringsinstansen.  

 Innledende spørsmål  

01. Navn på høringsinstans 

02. Type høringsinstans  

• Kommune 

 Hvilket bispedømme tilhører kommunen?(se oversikt på denne 

siden) 

 Innbyggere i kommunen 

1. Under 2 000 innbyggere 

2. 2 000 - 4 999 innbyggere 

3. 5 000 - 9 999 innbyggere 

4. 10 000 - 19 999 innbyggere 

5. 20 000 - 49 999 innbyggere 

6. 50 000 eller flere innbyggere 

• Barne- og familiedepartementet  

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

• Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (regional gravplassmyndighet) 

• KS – Kommunesektorens organisasjon  

• Andre 

03. Kontaktperson hos høringsinstansen 

• Navn 

• Stilling 

• E-post-adresse  

 Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet  
Slik er det i dag 
I dag er det folkevalgte organer i Den norske kirke på soknenivå (menighetsråd), 

kommunenivå (kirkelig fellesråd), bispedømme (bispedømmeråd) og nasjonalt (Kirkemøtet 

og Kirkerådet).  

Dialogen om finansiering, kommunal tjenesteyting mv. skjer i dialog mellom den enkelte 

kommune og det kirkelige fellesrådet. Ved behov for dialog mellom kommunen og kirken om 

de kirkelige handlingene (dåp, konfirmasjon, gravferd mv.) vil dialogen normalt gå mellom 

kirke og menighetsprest eventuelt mellom kommune og prosten som nærmeste leder for 

menighetsprestene. I forbindelse med visitas er det også en egen dialog mellom kommune 

og biskopen.  

Müller-Nilssen-utvalgets anbefaling  
Utvalget foreslår å opprette et folkevalgt organ på prostinivå, og har i utredningen kalt dette 

for «prostifellesråd». Prostifellesrådet vil erstatte dagens kirkelige fellesråd og vil være 

arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt i kirken. Dette forutsetter at dagens 

kommunale finansiering til lokalkirken utbetales til et interkommunalt prostifellesråd og ikke til 

kirkelig fellesråd som i dag.  

Et konsulentfirma har gjennomført konsekvensanalyser av forslagene og har kommet til at 

alle de tre presenterte modellene arbeidsgiverorganisering vil gi bedre ressursbruk enn i dag, 
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økte muligheter for flere heltidsstillinger osv. Konsulentfirmaets vurderinger ligger vedlagt 

utvalgsrapporten. 

Utvalget peker under avsnitt 5.5 på risikoer og muligheter ved å etablerer prostifellesråd på 

tvers av kommunestrukturen. Her pekes det bl.a. på behov for én-til én-dialog mellom 

prostifellesrådet og den enkelte kommunen i forbindelse med budsjettarbeid og det pekes på 

at det kan være hensiktsmessig å skille mellom drift og investeringer i budsjettene. På den 

måten kan kommunene være sikre på at en stor del av tilskuddet ikke brukes til f.eks. 

kirkebygg i andre kommuner.  

Når det gjelder mulighetsrommet omtaler utvalget i rapportens avsnitt 4.5 muligheter for mer 

samarbeid og samskaping mellom kirke og kommune. Utvalget mener at større kirkelige 

enheter vil kunne legge mer til rette for at prostifellesrådet kan bli en enda mer profesjonell 

aktør, for eksempel knyttet til gravplassforvaltning, kulturarbeid, bærekraft og diakoni.  

Utvalget foreslår at alle menighetsråd velger en representant til prostifellesrådet, av og blant 

menighetsrådets medlemmer. I tillegg oppnevnes en geistlig representant (prest eller prost) 

som sitter i rådet. I prostier som ligger i forvaltningsområde for samisk språk, oppnevnes det 

også en samisk representant. Utvalget er delt i anbefalingen om kommunene skal inviteres til 

å oppnevne representant(er) – og i hvilken grad kommunerepresentant(ene) eventuelt skal 

ha stemmerett i alle saker. En grunn for å ha kommunal representasjon er å sikre nærhet til 

kommunene, men det er også prinsipielle motforestillinger knyttet til likebehandling av 

trossamfunn. En mellomløsning kan være at den kommunale representasjonen har 

begrenset stemmerett til f.eks. økonomiske og administrative saker, eller at den møter med 

tale- og forslagsrett. 

Prostifellesrådet vil bli et viktig organ som samler trådene fra kirkens organer lokalt, regionalt 

og nasjonalt. Det er prostifellesrådet som ivaretar relasjonen til kommunene og 

lokalsamfunnet, sammen med menighetsrådene. Prostifellesrådet vil måtte forholde seg til 

flere kommuner i bl.a. spørsmål om finansiering, samarbeid om lokale tiltak mv. 

Prostifellesrådet vil også forvalte kirkebyggene på vegne av soknene. 

Det nye organet skal fungere som arbeidsgiver for alle som arbeider lokalt i Den norske 

kirke.  

Gravplassene er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. 

Prostifellesrådet vil normalt være lokal gravplassmyndighet som står for drift og forvaltning av 

gravplasser etter gravplassloven § 23. 

I rapportens kapittel 7 og 8 redegjøres det for ulike alternative løsningene for den kirkelige 

organiseringen på prostinivå, som de kan være relevant for kommunene å se hen til nå det 

gis tilbakemelding på høringsspørsmålene nedenfor.  

Høringsspørsmål 
 
Innledningsvis ønsker vi refleksjon om og synspunkt på kirkens utfordringsbilde, forslaget om 

etablering av prostifellesråd og om og hvordan det vil få konsekvenser for relasjonen til dere 

som høringsorgan. Spørsmål om kommunal representasjon besvares lenger ned.  

04. Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå 

der dette prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som 

arbeider lokalt? 

• Fritekstsvar  
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05. Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå 

der dette prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som 

arbeider lokalt? 

• Fritekstsvar 

06. Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser 

av å etablere kommuneoverskridende prostifellesråd?  

• Fritekstsvar 

07. Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å 

opprettholde og videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune  

(For hvert alternativ: Svar på en skala fra 1-5, der 5 er veldig viktig, mens 1 er 

helt uviktig) 

• Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i 

forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke 

og kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellesrådet.  

• Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett 

• Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene  

• Annet; spesifiser 

 

08. Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene?  

• Ja, med full stemmerett 

• Ja, men begrenset stemmerett.  

• Ja, tale- og forslagsrett.  

• Nei.  

 

09. Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger, herunder 

forutsetninger og premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et 

kommuneovergripende organ kan forvalte de kommunale tilskuddene til Den 

norske kirkes virksomhet på en god måte. 

• Fritekstsvar  

 Ny prostistruktur 
Slik er det i dag 
Hvert sokn er en del av et prosti i tillegg til et kirkelig fellesråd. Ved inngangen til 2021 var det 

11 bispedømmer, 94 prostier, 348 kirkelige fellesråd og 1164 sokn i Norge. De fleste prostier 

omfatter flere kirkelige fellesråd og dermed også kommuner, men det finnes også eksempler 

på store kommuner som utgjør ett prosti, eller er det er flere prostier innad i en kommune. En 

oversikt over prostier finnes på bispedømmets hjemmesider.   

Müller-Nilssen-utvalgets anbefaling  
Hovedutvalget har vurdert det dit hen at dagens prostistruktur ikke er gjennomgående bør 

legges til grunn for en ny kirkelig organisering, men at en slik ny struktur bør utredes videre, 

jf. avsnitt 12.2 og kapittel 13. Utvalget har lagt til grunn at det bør legges til rette for en lokalt 

forankret prosess innenfor et nasjonalt regelverk. Etter gjeldende ordninger er det 

bispedømmerådene som skal fastsette den nye strukturen.  

Utvalgets utgangspunkt har vært at prostifellesrådene må være store nok til å drive effektivt, 

legge til rette for flere heltidsstillinger, rekruttere kvalifiserte ansatte og bygge fagmiljøer. 

Samtidig må prostiet være nært nok, i den forstand at det må forstå lokalforhold, 

opprettholde kommunenes finansieringsvilje og legge til rette for lokalt eierskap og 
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engasjement. Prosessen bør i stor grad vektlegge lokale initiativ og ønsker, samt balansere 

disse hensynene: 

1) Medlemsstørrelse 

2) Geografisk størrelse 

3) Identitet/naturlig område 

4) Antall sokn 

5) Antall prostier i bispedømmet 

6) Antall kommuner 

7) Kjente strukturer i kirken og samfunnet 

8) Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene, nylig sammenslåtte 

kommuner) 

 

Høringsspørsmål 

10. I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som 

det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser. Svar på en skala 

fra 1-5 der 5 er veldig relevant, mens 1 er veldig irrelevant. 

11. Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges  

• Fritekstsvar  

12. Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt 

samarbeid, særlig når det gjelder antall deltakende kommuner, geografiske 

avstander eller annet som kirken bør ta med seg i vurderingen av hva som 

kan være en hensiktsmessig prostistruktur?  

• Fritekstsvar 

 

 Andre innspill  
Høringsspørsmål 

13. Har dere andre synspunkter til forslaget og høringen kan dere oppgi det her  

• Fritekstsvar 



KS mener Prosjekter og verktøy Hovedtariffavtalen Norge i Tall

Høringssvar: Ny kirkelig
organisering
KS har svart på høringsnotat fra Kirkerådet angående
Müller-Nilssen-utvalgets utredning: Samhandling i en
selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering.

Nidarosdomen i Trondheim.
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Bakgrunn

Kirkerådet har sendt på høring forslag til ny kirkelig organisering lokalt, med

utgangspunkt i anbefalinger i rapport fra eget utvalg om temaet. Et særskilt høringsnotat

er sendt til kommunene, KS og statsforvalterne, med særlig fokus på relasjonene lokalt

mellom Den norske kirke og kommunene. Som det fremkommer av høringsbrevet fra

Kirkerådet, har utvalget hatt kontakt med KS underveis i arbeidet. På bakgrunn bl.a. av at

kommunenes finansieringsansvar for Den norske kirke lokalt er videreført i ny tro- og

livssynssamfunnslov, i motsetning til alle andre livssynssamfunn, vil det være relevant for

kommunene og KS å gi innspill i høringen. Kirkerådets utsendelse av høringsnotat til alle

kommuner gjøres derfor etter eksplisitt anbefaling fra KS.

I denne saken gjengis de konkrete høringsspørsmål som Kirkerådet har bedt

kommunene og KS svare på. Et utkast til svar fra KS er gjengitt under hvert spørsmål.

Vi ber regionale kommunedirektørutvalg og det sentrale kommunedirektørutvalget

vurdere forslagene til svar, og eventuelt foreslå endringer/justeringer i svarene.

Høringsfrist er 15. oktober.

Hva ønsker Kirkerådet tilbakemelding på i denne høringen?

Det store «grepet» i Müller-Nilssen-utvalgets rapport er å etablere felles kirkelige organ

på prostinivå, (prostifellesråd), til erstatning for dagens kirkelige fellesråd.

Disse prostifellesrådene skal være arbeidsgiverorgan for alle som arbeider lokalt i kirken

og vil normalt ha en struktur på tvers av kommunestrukturen.

Kirkerådet ønsker tilbakemeldinger på dette forslaget generelt og særlig hvordan det

vil påvirke samarbeidet mellom kommune og kirken. I tillegg er det noen mer

konkrete høringsspørsmål knyttet til utvalgets rapport.
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Nytt folkevalgt organ – prostifellesrådet

Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette

prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?

KS’ svar

En enhetlig arbeidsgiverlinje for alle kirkelige ansatte kan gi grunnlag for forenklinger i

kirkelig administrasjon, med overføring av ressurser fra sentral kirkelig administrasjon og

bispedømmeråd nærmere det lokale nivå. Enhetlig arbeidsgiverstyring på lavest mulige

effektive nivå kan også gi økte muligheter til bedre oppgaveløsning lokalt, slik at kirkelige

tjenester leveres lokalsamfunnene med best mulig kvalitet innenfor de tilgjengelige

økonomiske rammene.

Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette

prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?

KS’ svar

Som utvalgets rapport påpeker vil et prostifellesråd på lavest mulig effektive nivå vurdert

ut fra hensynet til å ivareta et samordnet arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte føre

til at kirkelige fellesråd i mange kommuner vil erstattes med kommuneoverskridende

fellesråd. Det er en ikke ubetydelig risiko for at det svekker relasjonen mellom

kommunen som tilskuddsmyndighet og gravplassmyndighet og det kirkelige organet

som vil ha dri�s- og vedlikeholdsansvar for kirkebygg, kirkelig aktivitet i

lokalsamfunnene og i svært mange kommuner også det operative ansvaret for

gravplassene.

Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser av å

etablere kommuneoverskridende prostifellesråd?

KS’ svar

Det er viktig å etablere formelle strukturer for direkte dialog mellom administrasjonen i
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den enkelte kommune og prostifellesråd om de oppgaver som prostifellesskapet utfører

med basis i kommunale bevilgninger. En (inter)kommunal representasjon i selve

prostifellesskapets styre vil ikke kunne ivareta behovet for slik direkte kontakt med den

enkelte kommunes administrasjon.

Mange kommuner er engasjert i regionssamarbeid, organisert som interkommunalt

politisk råd, jfr kommunelovens § 18. Slike interkommunale samarbeid kan ha en rolle i å

utrede og anbefale formelle samarbeidsstrukturer mellom et prostifellesråd og

kommunene, særlig i tilfeller hvor det politiske rådets medlemskommuner også er

kommunene som omfattes av prostifellesrådet. Men det må understrekes at rådene ikke

kan forplikte kommunene juridisk, og dialogen med et slikt råd kan derfor heller ikke

erstatte behovet for nær kontakt mellom prostifellesrådet og den enkelte kommune

direkte.

Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor mener dere er viktig for å opprettholde og

videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune? (For hvert alternativ: Svar på

en skala fra 1-5, der 5 er veldig viktig, mens 1 er Helt uviktig.)

• Videreføre en én-til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse

med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag

er det mellom kommunene og fellesrådet.

• Skille mellom dri�sbudsjett og investeringsbudsjett

• Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene

• Annet; spesifiser

KS’ svar

KS ønsker ikke å sette konkrete karakterer på de enkelte tiltakene. Som nevnt over er det

viktig å sørge for at det er en direkte dialog mellom prostifellesråd og

kommuneadministrasjon, som supplerer informasjonsflyten i tilknytning til

prostifellesrådenes møter. Det vil være en klar fordel om dette tilpasses den enkelte

kommunes ordinære plan- og budsjettprosess.
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Det vil også være en klar fordel at utgi�er som direkte kan relateres til den enkelte

kommune, og som den enkelte kommune støtter, faktisk belastes den enkelte kommune

og ikke utjevnes. Dette kan gjelde både investeringsutgi�er og deler av prostifellesrådets

dri�sutgi�er. Det må legges til grunn at kommunenes representant(er) i et prostifellesråd

hverken kan forplikte egen eller andre kommuner uten at det foreligger vedtak om dette i

styrende organer i den enkelte kommune.

KS og kommunene vil peke på at samarbeid mellom kommune og innbyggere og viktige

aktører i lokalsamfunnet er en sentral forutsetning for god samfunnsutvikling. Den

norske kirkes menigheter er en av flere sentrale aktører med ideelt formål som er viktige

samarbeidspartnere for kommunene i så måte.

Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådene[1]?

• Ja, med full stemmerett.

• Ja, men begrenset stemmerett.

• Ja, tale- og forslagsrett.

• Nei.

[1] Utvalgets flertall foreslår at kommunene som gir tilskudd til prostifellesrådet velger 1 representant. Dersom det er mange kommuner som gir

tilskudd til samme prostifellesråd, for eksempel seks eller flere, åpnes for at kommunene kan velge 2 representanter til prostifellesrådet

KS’ svar

Innledningsvis er det viktig å påpeke at alle som deltar i styret for et prostifellesråd vil

sitte der for å ivareta rådets oppgaver og interesser. Det gjelder også dersom man er

oppnevnt fra et eller flere kommunestyrer.

Kommunene har i dag rett, men ikke plikt, til å velge én representant til det kirkelige

fellesrådet i kommunen. Dersom det legges vekt på minst mulig realitetsendringer i

forholdet mellom kommunene og kirken lokalt som følge av at kirkelig fellesråds

oppgaver overtas av prostifellesrådet, vil det være nærliggende å videreføre en mulighet
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for kommunal oppnevning også hit. I de sakene hvor rådet tar stilling til oppgaver som er

særlig viktige for kommunene, knyttet til for eksempel vedlikehold av kirkebygg og

ivaretakelse av gravplassansvar, må det legges til grunn at kommunene og Den norske

kirke lokalt har samsvarende interesser.

Det kan reises klare innvendinger mot at kommunene utpeker en eller flere

representanter til styret i et kirkelig organ. Det gjelder uavhengig av om representanten

utpekes på vegne av en eller flere kommuner. Det er en offentlig oppgave å legge til rette

for at også tro- og livssynssamfunn kan utøve sin aktivitet lokalt innenfor de rammer som

gjelder for all frivillig virksomhet. Men å delta direkte i avgjørelser som har som

overordnet formål å fremme ett bestemt livssyn vil fort oppfattes som å være i konflikt

med likebehandlingshensynet. Det gjelder selv om Den norske kirke målt i antall

medlemmer fortsatt er det dominerende livssynssamfunnet i de aller fleste norske

kommuner, og er en svært sentral bærer av vår felles kulturarv.  

På den annen side kan det også svekke kommunenes nærhet til forvaltningen av

betydelige offentlige midler dersom det ikke er noen formell representasjon i

prostifellesrådet.  60-70 pst av rådets budsjett vil typisk komme fra kommunale tilskudd.

 Selv om en styringsdialog knyttet til å oppfylle og rapportere på vilkårene for tildeling av

slike tilskudd som nevnt over kan gjennomføres uten formell representasjon i

prostifellesrådet, vil en direkte representasjon kunne påvirke relasjonen mellom

prostifellesråd og kommune(r) i positiv retning.

En deltakelse som avgrenses til kun å ha tale- og forslagsrett, eventuelt ren

observatørstatus, kan samtidig svekke motivasjonen for å delta i rådets møter, og også

påvirke i hvilken grad kommunene utpeker representant(er) med sentral posisjon i

kommunenes egen ledelse.

Kommunenes tilbakemeldinger i høringsrunden vil vise i hvilken grad direkte

representasjon oppleves avgjørende for å beholde en god relasjon mellom kommune (r)

og fellesrådet. Dersom dette ikke er tilfelle, vil KS anbefale at den direkte deltakelsen i

fellesrådenes styre avvikles.
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Andre kommentarer til etablering av prostifellesråd og valgordninger, herunder

forutsetninger og premisser for at dere som kommuner kan ha tillit til at et

kommuneovergripende organ kan forvalte de kommunale tilskuddene til Den norske

kirkes virksomhet på en god måte.

KS’ svar

KS har ikke kommentarer ut over det som er angitt overfor.

Ny prostistruktur

I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør

legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser. (Svar på en skala fra 1-5 der 5 er

veldig relevant, mens 1 er veldig irrelevant.)

1) Medlemsstørrelse

2) Geografisk størrelse

3) Identitet/naturlig område

4) Antall sokn

5) Antall prostier i bispedømmet

6) Antall kommuner

7) Kjente strukturer i kirken og samfunnet

8) Andre særlige hensyn (ivaretakelse av samisk kirkeliv, storbyene, nylig sammenslåtte

kommuner)

KS’ svar

KS ønsker ikke å sette detaljert karakter på de enkelte hensyn, men mener generelt at

utvalgets ulike hensyn alle er relevante. Vi vil likevel påpeke at dersom antall kommuner

som får tilskuddsansvar for et prostifellesråd blir høyt, vil det kunne føre til økt

opplevelse av avstand mellom en viktig del av Den norske kirkes lokale styringsstruktur

og den enkelte kommune.
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Har dere forslag til andre hensyn som bør vektlegges?

KS’ svar

Som utvalget påpeker vil offentlig sektors finansieringsutfordringer øke i årene fremover,

særlig som følge av en forventet vekst i antall eldre med behov for pleie- og

omsorgstjenester.  Krav til kostnadseffektiv organisering vil derfor gjelde minst like mye

for kommunale tilskudd til kirkelige tjenester som det vil gjelde for kommunenes egne

velferdstjenester. Den norske kirke bør derfor også vektlegge at prostifellesrådene skal

kunne være enheter som både tiltrekker seg relevant kompetanse gjennom å framstå

som attraktive og profesjonelle arbeidsgivere med et utviklende arbeidsmiljø, samtidig

som det er høy kostnadseffektivitet i organisasjonen.

Har dere positive eller negative erfaringer på innretning av interkommunalt samarbeid,

særlig når det  gjelder antall deltakende kommuner, geografiske avstander eller annet

som kirken bør ta med seg i vurderingen av hva som kan være en hensiktsmessig

prostistruktur?

KS’ svar

Forskning viser at kommunene stort sett er fornøyd med det interkommunale

samarbeidet, og at dette er nødvendig for å kunne tilby tjenester til innbyggerne med

både god kvalitet og høy kostnadseffektivitet. Men det pekes samtidig på at både

økonomisk og demokratisk styring er mer krevende enn når den enkelte kommune selv

har det direkte ansvaret. Og det pekes også på utfordringer med integrering med det

ordinære kommunale tjenesteapparatet.  Det er ikke urimelig å anta at størrelsen på

disse utfordringene samvarierer med antall deltakende kommuner og – til en viss grad –

også geografiske avstander.

Prostifellesrådene skal dannes for å være et tjenesteorgan for Den norske kirkes primære

lokale enhet – soknene. Og hoveddelen av finansieringen kommer fra kommunene. For å

sikre at den lokale forankringen beholdes så sterk som mulig selv i tilfeller hvor rådet

dekker mange menigheter og flere kommuner, er det viktig at det arbeides godt med
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strukturer for å bygge og vedlikeholde relasjoner mellom organisasjonsenhetene, også til
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Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre slutter seg til vedlagt eierstrategi for ReMidt IKS slik den 
foreligger.  
 
Ny eierskapsstrategi for ReMidt legges inn i kommunens eierstrategidokument 
 
 
Vedlegg: 
 
Innspill til kommunal eierstrategi for ReMidt IKS 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Miljøselskapet ReMidt IKS ble vedtatt dannet sommeren 2019, og oppsto gjennom en 
sammenslåing av de tre interkommunaleselskapene HAMOS Forvaltning IKS, Envina IKS,  
 
Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS og renovasjon- og slamtjenestene i sju 
kommuner på Nordmøre.  
 
ReMidt IKS er i dag et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre 
og Romsdal. Selskapet overtok det operative ansvaret fra 1.1.2020 og leverer tjenester til 
innbyggerne og kommunale virksomheter, hovedsakelig knyttet til husholdningsavfall og 
slam.  
 
ReMidt skal kjennetegnes som et innovativt, framtidsrettet og kostnadseffektivt selskap, 
med fokus på ombruk, materialgjenvinning og god kundeservice.  
 
I forbindelse med etableringen uttrykte deltakerne en forventing om at ReMidt skulle bidra 
med innspill til en felles Eierstrategi for eierkommunenes eierstyring og kontroll av selskapet. 
 
Frøya kommunes eierandel i ReMidt IKS er på 3,9 %. 
 



Vurdering: 
 
Kommunedirektøren mener at høringsdokument vedr innspill til eierstrategien for ReMidt IKS 
ivaretar slik det foreligger eierkommunenes forutrsetninger om leveranser av renovasjons- og 
slamtjenester til husholdninger, fritidsboliger og kommunale virksomheter og at ReMidt er et 
fullintegrert selskap som ivaretar alle oppgavene knyttet til tjenesteproduksjonen der 
eierkommunenes forventninger vedr: 
 

 Å oppfyller kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling og 
mottaksanlegg for behandling og gjenvinning av avfall  

 
 Å ivaretar eierkommunenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional 

utnyttelse av ressursene i husholdnings- og næringsavfallet, herunder ombruk, 
gjenvinning av materialer, energi og næringsstoffer  

 
 Er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål, og en synlig 

samfunnsaktør i det holdningsskapende arbeidet i befolkningen  
 

 Er en rådgiver for kommunale virksomheter for å sikre godt tjenestetilbud og som bidrar 
til avfallsreduksjon, økt materialgjenvinning og samfunnsansvarlig forretningsdrift  

 
 Å bidrar, etter oppfordring fra en eller flere av eierkommunen med andre tjenester, med 

å utføre beslektede oppgaver. Tjenestene skal leveres til selvkost, og holdes 
regnskapsmessig adskilt fra tjenester knyttet til husholdningsavfall  

 
 Å tilby avfalls- og gjenvinningstjenester til næringsvirksomheter, for å sikre et godt 

tilbud og fungerende marked, i alle eierkommunene. Konkurranseutsatte tjenester skal 
drives med overskudd og etter vanlige forretningsmessige prinsipper  

 
er ivaretatt.  
 
Ny eierskapsstrategi for ReMidt legges inn i kommunens eierstrategidokument 
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Høring - lnnsp¡ll til eierstrategi for ReM¡dt IKS

Miljøselskapet ReMidt IKS ble etablert sommeren 20L9, og oppsto ved en sammenslåing av de tre
interkommunaleselskapene HAMOS Forvaltning lKS, Envina IKS og Nordmøre lnterkommunale
Renovasjonsselskap lKS, samt renovasjon- og slamtjenestene i sju kommuner på Nordmøre.

Med bakgrunn i kommunelovens kap. 26 om eierstyring, uttrykte deltakerne ved inntreden i

ReMidt at selskapet skulle bidra med innspilltil en felles Eierstrategi.

Flere av eierkommunene har allerede utarbeidet generelle retningslinjer for hvordan kommunens
eierskap skal utøves, men ingen har vedtatt spesifikt hva de vil oppnå med sitt eierskap i ReMidt.

ReMidt har fulgt opp henstillingen ved å utarbeide et underlag til utforming av en framtidig
eierstrategi, se vedlagte dokument - lnnspill til kommunol eierstrategi for ReMidt tKS.

Styret i ReMidt IKS ber om at eventuelle kommentarer oversendes selskapet, innen L. november.

Planen er å drøfte en felles eierstrategi i et eiermøte den 8. november 2021 (egen invitasjon
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m ed styrets høringsdoku ment, bli gjennomgått og debattert.

Oppsummering fra eiermØtet vil deretter bli oversendt den enkelte eierkommune, for videre
oppfølging og politisk behandling av kommunens eierstrategi for ReMidt lKS.
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0. Kommunal eierandel og behandling: 
Aure kommune – eierandel 2,8 %:   (her settes inn dato for vedtak i kommunestyret)  

Averøy kommune – eierandel 4,6 %: 

Frøya kommune – eierandel 3,9 %: 

Heim kommune – eierandel 4,8 %: 

Hitra kommune – eierandel 3,9 %: 

Kristiansund kommune – eierandel 18,9 %: 

Melhus kommune – eierandel 12,8 %: 

Midtre Gauldal kommune – eierandel 4,8 %: 

Oppdal kommune – eierandel 5,4 %: 

Orkland kommune – eierandel 14,0 %: 

Rennebu kommune – eierandel 1,9 %: 

Rindal kommune – eierandel 1,6 %: 

Smøla kommune – eierandel 1,7 %: 

Skaun kommune – eierandel 6,4 %: 

Sunndal kommune – eierandel 5,5 %: 

Surnadal kommune – eierandel 4,6 %: 

Tingvoll kommune – eierandel 2,4 %: 
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1. Innledning 
Miljøselskapet ReMidt IKS ble vedtatt dannet sommeren 2019, og oppsto gjennom en 
sammenslåing av de tre interkommunaleselskapene HAMOS Forvaltning IKS, Envina IKS, 
Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS og renovasjon- og slamtjenestene i sju 
kommuner på Nordmøre.  

 
ReMidt IKS er i dag et interkommunalt selskap med 17 eierkommuner i Trøndelag og Møre og 
Romsdal. Selskapet overtok det operative ansvaret fra 1.1.2020 og leverer tjenester til 
innbyggerne og kommunale virksomheter, hovedsakelig knyttet til husholdningsavfall og 
slam.  ReMidt skal kjennetegnes som et innovativt, framtidsrettet og kostnadseffektivt 
selskap, med fokus på ombruk, materialgjenvinning og god kundeservice. 
 
I forbindelse med etableringen uttrykte deltakerne en forventing om at ReMidt skulle bidra 
med innspill til en felles Eierstrategi for eierkommunenes eierstyring og kontroll av selskapet.  
 
1.1 Selskapets vedtekter 
Formålet til ReMidt IKS reguleres av § 4 i selskapsavtalen, ref. vedlegg 1. Selskapets formål er; 
 

- Å samle inn, behandle og omsette avfall. ReMidt har ansvaret for innhenting av alt 
husholdningsavfall. Selskapet sørger for etablering og drift av lokale mottaksanlegg, der 
abonnentene og næringsdrivende kan levere sortert avfall til ombruk og gjenvinning. Det 
påligger selskapet å sørge for en miljømessig god sluttbehandling av avfallet. 
 

- Å samle inn og behandle slam. ReMidt er tildelt enerett på å samle inn og behandle slam 
fra slamavskillere og tette tanker.  
 

- Å delta i eller etablere andre selskaper. ReMidt kan etablere hel- eller deleide 
datterselskaper, der dette tjener selskapets formål.  
 

- Å håndtere avfall fra eierkommunenes egen virksomhet. ReMidt er tildelt enerett på å 
samle inn og behandle alt avfall som genereres fra kommunens sin egen virksomhet. 
Tjenesten skal leveres til selvkost. 
 

- Å delegere videre enerett til annet offentligrettslig organ. ReMidt har myndighet til å 
delegere enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver, der selskapet finner det 
nødvendig for en økonomisk og miljømessig gunstig håndtering av oppgavene.  

 

- Å ikke ha erverv som formål. ReMidt skal leverer alle lovpålagte og enerettstildelte 

oppgaver til selvkost. Annen aktivitet skal imidlertid drives etter forretningsmessige 

prinsipper og betales skatt for. 
 

- Å ta på seg andre forvaltningsoppgaver for eierkommunene. ReMidt kan etter avtale med 

en eller flere eierkommuner påta seg beslektede oppgaver for sine eiere.  
 

- Å arbeide for å redusere avfallsmengdene og god ressursutnyttelse. ReMidt skal drive 

holdningsskapende arbeid, utnytte ressursene i avfallet og oppfylle myndighetenes krav 

til materialgjenvinning. 
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1.2 Samarbeidsavtalen 
Eierkommunene i ReMidt har vedtatt en egen samarbeidsavtale, som regulerer arbeids- og 
ansvarsfordelingen mellom kommunen og selskapet, ref. vedlegg 2.  
 
For å oppnå samarbeidsgevinster er det en forutsetning at renovasjonsordningen og slam-
håndteringen harmoniseres og at tjenestetilbudet blir likt i alle eierkommunene.   

Hovedpunktene i samarbeidsavtalen er; 
 

- Eiermøter; en uformell arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes og 
diskuteres. Det er selskapet som inviterer til eiermøtene, men den enkelte eierkommune 
kan også be om at det avholdes slike møter ved behov. Eierkommunen avgjør hvem som 
skal delta, men representantskapsmedlemmene og ordførerne skal alltid inviteres. 
 

- Fagforum; et kontaktutvalg der eierkommunens administrative bestillerrolle og utvikling 
av tjenestetilbudet tas opp. ReMidt inviterer til minst ett møte i året. Kommunenes 
eierrepresentanter skal ikke møte i fagforumet. 
 

- Mål og ansvar; selskapet skal sørge for å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver 
innenfor sektoren gjennom effektiv og bærekraftig drift.  
 

- Lik pris for lik tjeneste; nedfelt i selskapsavtalen og en forutsetning for like kommunale 
renovasjons- og slamforskrifter. 
 

- Abonnentenes førstekontakt; ReMidt er ansvarlig for all kundekontakt, herunder å 
kommunisere med brukerne på en effektiv og hensiktsmessig måte. 
 

- Rådgiving; selskapet skal bistå eierkommunene i avfallsspørsmål. ReMidt overtar 
imidlertid ikke ansvaret for etterdrift av kommunale deponi. 
 

- Renovasjonsordningen; selskapet skal etablere og drifte en framtidsrettet 
kildesorteringsordning for husholdningene og fritidsbebyggelsen. Det skal minst være en 
gjenvinningsstasjon i hver kommune.  
 

- Avfall fra kommunale virksomheter; selskapet er tildelt enerett på behandling av avfallet 
fra eierkommunenes egen drift. Dette skal drives til selvkost. 
 

- Slamtømming; selskapet sørger for tømming av private og offentlige septiktanker i 
henhold til de utslippstillatelser som forurensningsmyndigheten (kommunen) gir. 
 

- Fakturering, innfordring og saksbehandling; selskapet fakturerer abonnentene de 
gebyrene som er fastsatt av kommunen. Kommunen frigir legalpant i enkeltsaker. 
Selskapet utfører saksbehandling etter delegert fullmakt. 
 

- Løpende kontraktsforpliktelser; selskapet trer inn i alle løpende kontraktsforpliktelser.  
 

- Selvkost; etter at de to første driftsårene, fra og med 1.1.2022, skal selskapet ha ett felles 
selvkostområde for hvert tjenesteområde. 
 

- Eiendomsskatt; eierkommunene har fritatt selskapet for eiendomsskatt for anlegg rettet 
mot de lovpålagte oppgavene.  
 

- Samfunnsansvar; ReMidt skal bidra til å fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og en 
bærekraftig samfunnsutvikling. 
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1.3 Delt eierskap 
ReMidt IKS eies av 17 kommuner. Delt eierskap gir spesielle utfordringer knyttet til 
samordning av ulike eierinteresser. Det førende prinsipp er likebehandling av deltakerne. 
 
En omforent eierstrategi er et viktig virkemiddel til å håndtere eventuelle ulike synspunkter 
blant eierne. Eiermøter og administrative kontaktutvalgsmøter er fora hvor eiernes interesser 
skal drøftes og avklares, for å unngå forskjellige styringssignaler til selskapet. 
 
Hver eierkommune skal vedta sin eierstrategi for ReMidt. 
 

1.4 Overordnede prinsipper for eierstyring 
ReMidt sin selskapsavtale, også benevnt som vedtektene for selskapet, ble vedtatt av 
eierkommunene i 2019. Selskapsavtalen er et overordnet styringsdokument som regulerer 
ulike forhold i samhandlingen mellom eierne og selskapet.  

 
Flere av eierkommunene har vedtatt overordnede prinsipper for eierstyring. 
Grunnprinsippene er gjeldende for samtlige selskaper som inngår i den enkelte kommunes 
eierportefølje og uttrykker forventninger til selskapets virksomhet. De overordnede 
prinsippene er som regel basert på allment aksepterte anbefalinger for eierstyring og 
selskapsledelse, herunder Norsk anbefaling av eierstyring og selskapsledelse (NUES), 
Kommunens Sentralforbund (KS) sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll. 
 
1.5 Eierstyring og selskapsledelse 

For at de folkevalgte skal kunne påvirke og styre selskapet i tråd med de formål som er satt, 
er det viktig å ha en bevisst eierskapspolitikk og at denne er godt forankret i eierkommunene. 
 
Et viktig prinsipp for selskapsorganiseringen er at selskapets ledende organer skal ha betydelig 
grad av frihet til å drive virksomheten. Lovfestede bestemmelser og vanlige normer for god 
selskapsstyring setter grenser for hvor kommunen som eier kan og bør involvere seg i 
selskapets drift.  
 
Oppgaven til selskapets styre og administrasjon er å planlegge, forvalte og drive virksomheten 
innenfor en ytre ramme som er trukket opp av eierne i eierskapspolitikken.  
 
1.6 Oppsummert  
Eierkommunenes mål og strategi for eierstyringen, eierskapsmeldingen, skal gi en beskrivelse 
av hva eierne vil oppnå med sitt engasjement i ReMidt, herunder viktige forhold knyttet til 
selskapsledelse og kontroll. En klar og presis eierstrategi er en grunnleggende forutsetning for 
aktiv eierstyring. 

Eierstrategien vil være en forutsetning og premiss for ReMidt sin egen selskapsstrategi. 

Tilbakemeldingen fra ReMidt til eierne om oppnådde resultater skal skje ved en årlig 
eiermelding. 
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2. Lovfestede rammer   
 

2.1 IKS-loven 
ReMidt IKS er etablert med grunnlag i lov om interkommunale selskaper. Selskapet er et eget 
rettssubjekt og således både rettslig og økonomisk skilt fra deltakerkommunene.  
 
Et særtrekk ved interkommunale selskaper er at hver av deltakerne har et ubegrenset ansvar 
og svarer for sin eierbrøk av selskapets samlede forpliktelser.  
 
Kommunens eierstyring skal kun utøves gjennom representantskapet som er selskapet 
eierorgan. 
  
2.2 Kommuneloven  
Kommunelovens kap. 26 om eierstyring stiller krav til eierkommunene om utarbeidelse av 
eierskapsmelding, jf. § 26-1: 

 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding 
som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 
Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter 

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser 

i virksomhetene nevnt i bokstav b. 
 

Det følger også av kommuneloven § 23–6, om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l., at:  

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin kontroll, fra 
a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner, 

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer 
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og den valgte 
revisoren for selskapet. 

 
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

 
Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med forvaltningen 
av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i første ledd, og om hvilke 
dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

 
Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende 
organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

 
Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på 
tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller 
fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig 
for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
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Interkommunale selskaper er videre omfattet av bestemmelsene om selskapskontroll i 
kommunelovens kap. 12, samt forskriftene om revisjon og kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner. 
 
ReMidt skal sørge for at kontrollutvalget sikres gode rutiner for at utvalget kan utøve sin 
funksjon på en god måte. 

 
2.4 Forvaltningsloven 
ReMidt er med hjemmel i de kommunale renovasjons- og slamforskrifter delegert begrenset 
forvaltningsmyndighet og i den sammenheng underlagt forvaltningslovens saksbehandlings-
regler. 
 

2.4.1 Særskilt klagenemd 
Enkeltvedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, kan 
påklages til en særskilt interkommunal klagenemd. Denne klagenemden er utpekt av 
representantskapet, etter forslag fra den enkelte eierkommune. Det er fastsatt egen instruks 
for ReMidt IKS sin interkommunale klagenemd. 

 
Klagebehandlingen er lagt til en særskilt klagenemnd for å sikre en enhetlig praksis og bygge 
opp under samarbeidets forpliktende karakter.  

 
Eierkommunene har ikke instruksjonsmyndighet overfor nemnda i konkrete saker. Det følger 
også av forvaltningslovens system, jf. forvaltningsloven § 34 om klageinstansens myndighet. 
 
2.5 Offentlighetsloven 
Lov om rett til innsyn i dokument i offentlige virksomheter gjelder for ReMidt IKS. Det skal 
være åpenhet knyttet til selskapets virksomhet, basert på prinsippet om meroffentlighet. 
 
2.6 Andre lover og forskrifter  
ReMidt sin virksomhet reguleres i tillegg av flere andre særlover og forskrifter: 
 
- LOV-1981-03-13-6: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6  
- FOR-2004-06-01-930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930 

- FOR- 2004-06-01-931: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931 

FOR-2019-12-11-1731: Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og 
fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-11-1731 
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3. ReMidt sin rolle, oppgaver og handlingsrom  
Selskapet skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig 
for å realisere eiernes formål med selskapet. Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig 
mandat og handlingsrom for sine strategiske og faglige vurderinger.  
 

3.1 Forvaltnings- og bestillerfunksjon  
Selskapets kjernevirksomhet er å være kommunenes forvaltnings- og bestillerorgan, som med 
egen ansatte eller gjennom offentlige anskaffelser leverer renovasjons- og slamtjenester til 
husholdninger, fritidsboliger og kommunale virksomheter. ReMidt er et fullintegrert selskap 
som ivaretar alle oppgavene knyttet til tjenesteproduksjonen. 
 
ReMidt leverer også tjenester i det konkurranseutsatte markedet, for å oppfylle 
eierkommunenes mottaksplikt, utnytte etablert infrastruktur og sikre at det er et tilbud der 
det ellers ikke ville ha vært et fungerende marked. Det er etablert regnskapsmessig skille 
mellom lovpålagte og konkurranseutsatt virksomhet, for å unngå brudd på reglene om 
offentlig støtte.  
 
3.2 Etikk og miljø 
ReMidt skal legge til rette for oppnåelse av langsiktige etiske og miljømessige mål som Norge 
har forpliktet seg til. ReMidt skal, i forlengelsen av sin rolle som samfunnsaktør, vektlegge 
klima og miljø ved valg av underleverandører. I tillegg skal selskapet ha klare og definerte 
etiske retningslinjer, innenfor områdene arbeidsmiljø, sosial dumping og antikorrupsjon.  
 
ReMidt skal tilrettelegge og bidra med arbeidstrening og integreringstiltak for innvandrere. 
Selskapet skal som godkjent opplæringsbedrift alltid ha lærlinger i relevante fagområder. 
 
ReMidt skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass. 
 
ReMidt er sertifisert i henhold til standardene NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 140001, og dette 
gir et godt grunnlag for å møte forpliktelser og mål innenfor kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.  
 
Selskapet vil også søke å oppnå sertifisering i tråd med NS-EN ISO 26000 som er en standard 
om samfunnsansvar, herunder en standard for hvordan organisasjonen kan opptre sosialt 
ansvarlig. 
 
3.3 Samfunnsaktør  
ReMidt skal bidra til å fremme samfunnsansvarlig forretningsdrift og en bærekraftig 
samfunnsutvikling. 
 
Det er eiernes forventninger at selskapet bidrar til å skape merverdier for samfunnet, gjennom 
forretningsmessig samarbeide og partnerskap med andre samfunnsaktører, for om mulig å 
sikre større grad av lokal og regional utnyttelse og verdiskapning i selskapets nedslagsfelt, med 
utgangspunkt i ressursene i avfallet.  
 
Eierkommunene forventer at ReMidt integrerer etiske, miljømessige og sosiale hensyn i sin 
daglige drift, utover gjeldende lovkrav. 
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3.4 Bærekraft  
Flesteparten av selskapets eierkommuner har vedtatt ambisiøse miljømål i sine planstrategier, 
der FN sine bærekraftsmål setter retningen. Disse målene setter rammer for en mer 
bærekraftig samfunnsutvikling, som også stiller krav til ReMidt sin drift og tjenesteproduksjon. 
 
For at verden skal nå bærekraftsmålene innen 2030, må alle deler av samfunnet bidra. ReMidt 
sin virksomhet skal bidra til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. Alle de tre 
dimensjonene er like viktige. 
 
3.5 Digitalisering  
ReMidt skal være en aktiv bidragsyter for å nå mål i strategien for digitalisering av offentlig 
sektor herunder at; 
 

- Tjenester digitaliseres på en åpen, inkluderende og tillitvekkende måte 
- Flere oppgaver løses digitalt, og som sammenhengende tjenester 
- Alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, kommuniserer 

digitalt med ReMidt 
- Utnytte potensialet i deling og bruk av data til å lage brukervennlige tjenester, og effektivisere 

ReMidt sin tjenesteproduksjon 
 

3.6 Kostnadseffektivitet 
Den ikke konkurranseutsatte delen av selskapets virksomhet skal drives effektivt, slik at 
gebyrene til husholdningene og andre holdes lavest mulig. Gebyrene skal ta høyde for 
nødvendige investeringer og betjening av selskapet gjeld for de lovpålagte tjenestene. 
 
ReMidt sine tjenester skal være bærekraftige og kretsløpsbaserte, de skal leveres til lavest 
mulig kostnad for den enkelte og samfunnet rundt. 
 
For den delen av ReMidt sin virksomhet som ikke omfattes av selvkostregelverket, skal det 
stilles karv om normal avkastning  
 

3.7 Internkontroll og risikostyring 
Styret skal påse at selskapet har god internkontroll og systemer for risikostyring. 
 
ReMidt skal forvaltes i tråd med en risikoprofil som karakteriseres som lav til moderat. 
Selskapet skal derfor ikke foreta disposisjoner som medføre en høy risiko for at selskapet ikke 
evner å ivareta formålet på en tilfredsstillende måte. Investeringer som ikke er direkte knyttet 
til selskapets kjernevirksomhet skal være gjenstand for en særskilt risikovurdering. 
 
Selskapets formues- og gjeldsforvaltning skal måte være gjenstand for betryggende kontroll, 
gjennom jevnlig ajourhold av vedtatte økonomireglement, som blant annet regulerer 
selskapets risikoeksponering.  
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4. Forutsigbare og langsiktige eiere 
ReMidt eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur for å levere lovpålagte tjenester innenfor 
renovasjons – avløpsslamområdet. Et langsiktig eierskap vil muliggjøre en langsiktig 
planleggings-/investeringshorisont for selskapet, som igjen vil stimulere til langsiktig utvikling 
og verdiskaping. 
 
Eierne har et felles ansvar for å innrette eierstyringen slik at det skapes stabile rammevilkår 
for selskapet og øvrige eiere. Minst én gang i løpet av hver valgperiode, i forbindelse med 
behandlingen av eiermeldingen, skal eierne evaluere og revidere sin eierstrategi.  
 

4.1 Kommunens eierrepresentant 
Eierskapet i ReMidt IKS utøves formelt i eierskapsorganet som er Representantskapet. 
Kommunens eierrepresentant skal ivareta kommunens eierinteresser. Eierrepresentanten 
skal utøve denne rollen innenfor de rammer som framgår av kommunens eiermelding, eller i 
henhold til vedtak fattet av kompetent politisk organ. Når det er fattet vedtak, binder dette 
eierrepresentanten til å stemme i henhold til vedtaket. Den enkelte representant i eierorganet 
har følgelig et selvstendig ansvar for å innhente informasjon og avklare kommunens mål og 
strategier knyttet til ReMidt sin virksomhet, for å kunne ivareta rollen som eierrepresentant 
på en tilfredsstillende måte.   
 
4.2 Retningslinjer for styresammensetning, oppgaver og ansvar 
Styret skal på et uavhengig grunnlag ha en aktiv rolle i forhold til forvaltning og organisering 
av virksomheten, og ivareta den strategiske ledelse av selskapet. 
 
Det er vedtatt egne instruks for styrets arbeid og daglig leder, med vekt på en klar intern 
ansvars- og oppgavefordeling. 
 
Eierne vedtok i forbindelse med etableringen av ReMidt egne retningslinjer for valgkomiteen 
og styresammensetning, hvor det blant annet framgår at; 
 

- Valgkomiteens mandat er å innstille overfor representantskapet i saker som angår styrets 
sammensetning og deres vilkår.  
 

- Ved valg av styremedlemmer skal først og fremst selskapets behov for kompetanse 
vektlegges. Med kompetanse menes både formal, politisk og erfaringsbasert kompetanse. 
I tillegg skal nødvendig lokalkunnskap tilstrebes.  

 
Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen, men slik at halvparten av styret er på valg hvert 
andre år. Medlemmene av selskapets styre er personlig valgt og skal ivareta selskapets 
interesser som sådan. 
 
Medlemmer av konsernstyret kan ikke sitte i styret til datterselskap, siden konsernstyret 
utgjør generalforsamlingen i datterselskap. Dette for å sikre generalforsamlingens 
kontrollfunksjon ovenfor styret. 
 
Styret har et selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for videreutvikling av egen kompetanse. 
Styret skal også årlig evaluere eget arbeid og kompetanse. 
 



  Innspill til Eierstrategi – ReMidt KS 

Side 11 av 19 
 

4.3 Godtgjørelser 
Etter innstilling fra valgkomiteen vedtar representantskapet et reglement som fastsetter 
styrets godtgjørelse. Representantskapets leder er berettiget til godtgjørelse fra selskapet når 
vedkommende deltar i styremøtene, på vegne av samtlige eiere. 
 
Godtgjørelsen til styret skal være slik at den fremmer verdiskapingen i selskapet og framstår 
som rimelig ut fra styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.  
 
Alle som påtar seg styreverv oppfordres til å registrere seg i KS styrevervregister 
https://www.styrevervregisteret.no/. 
 
ReMidt er tilsluttet Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 
(Bedriftsavtalen) mellom Samfunnsbedriftene og arbeidstakerorganisasjonene. Arbeidsgiver 
og de ansatte sine tillitsvalgte har blitt enig om en ny felles personalhåndbok for det 
sammenslåtte selskapet.  
 
Styret fastsetter hovedprinsippene i selskapets lønnspolitikk, herunder kriterier for fastsetting 
av lederlønninger. 
 
4.4 Forvaltningsrevisjon 
ReMidt skal etter kommunelovens § 23-6 sørge for at eiernes kontrollutvalg kan ivareta sine 
oppgaver på en sikker måte. Selskapets eierkommuner er i dag organisert i tre ulike 
kontrollutvalg, som alle har et selvstendig ansvar. 
 
ReMidt eies av 17 kommuner med tre forskjellige kontrollutvalg er det hensiktsmessig at 
eierne koordinerer sin kontrollvirksomhet mest mulig.   
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5. Kommunens formål med eierskapet i ReMidt 
Eierkommunenes hovedformål med sitt eierskap i ReMidt er å sikre bolig- og 
fritidseiendommene, samt kommunale virksomheter: 
 

- En fremtidsrettet og bærekraftig renovasjons- og slamtjeneste, som vektlegger 
eierkommunenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for økt 
ombruk, kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet  
 

- Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en 
positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i 
tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon  

 
- Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige 

priser  
 

 
I tillegg forventer eierkommunene at selskapet:  
 

- Oppfyller kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling og 
mottaksanlegg for behandling og gjenvinning av avfall 
 

- Ivaretar eierkommunenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional 
utnyttelse av ressursene i husholdnings- og næringsavfallet, herunder ombruk, gjenvinning 
av materialer, energi og næringsstoffer  
 

- Er eierkommunenes primærrådgiver i avfallsrelaterte spørsmål, og en synlig samfunnsaktør 
i det holdningsskapende arbeidet i befolkningen 
 

- Er en rådgiver for kommunale virksomheter for å sikre godt tjenestetilbud og som bidrar til 
avfallsreduksjon, økt materialgjenvinning og samfunnsansvarlig forretningsdrift 
 

- Bidrar, etter oppfordring fra en eller flere av eierkommunen med andre tjenester, med å 
utføre beslektede oppgaver. Tjenestene skal leveres til selvkost, og holdes regnskapsmessig 
adskilt fra tjenester knyttet til husholdningsavfall 
 

- Tilby avfalls- og gjenvinningstjenester til næringsvirksomheter, for å sikre et godt tilbud og 
fungerende marked, i alle eierkommunene. Konkurranseutsatte tjenester skal drives med 
overskudd og etter vanlige forretningsmessige prinsipper  
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6. ReMidt sine strategier  
Eierkommunenes samlede eierstrategi vil alltid være en forutsetning og premiss for ReMidt 
sine strategiprosesser og strategiske planer. 

Representantskapet har, etter forslag fra styret, vedtatt en strategisk identitetsplattform for 
ReMidt. Her er det formulert viktige ambisjoner og drivkrefter som skal kjennetegne 
selskapet. 
  
6.1 Selskapsstrategi for ReMidt 
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, skal selskapet etablere en 
selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes 
eierstrategi, samt selskapsavtalen. Selskapsstrategien skal angi: 
  

▪ Visjon - Selskapets samfunnsoppdrag  
▪ Rammer for selskapets virksomhet  
▪ Strategiske mål og ambisjoner for selskapets virksomhet  
▪ Strategiske utfordringer for selskapet  
▪ Selskapets strategiske og operative virkemidler  

 
Selskapsstrategien skal rulleres minst én gang pr. valgperiode, og formelt vedtas av 
representantskapet. Selskapsstrategien erstatter eierkommunenes avfallsplaner, og skal være 
eierkommunenes omforente avfallsstrategi.  
 

6.2 Handlings- og økonomiplan for ReMidt 
Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til 
grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal 
omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av 
disse i denne perioden.  
 

6.3 Årlig eiermelding fra ReMidt 
Selskapet skal årlig levere en eiermelding, som behandles av representantskapet, og 
fremlegges for eierkommunene.  
 
Meldingen skal rapportere i forhold til gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi. 
Eiermeldingen skal primært vise i hvilken grad selskapet oppfyller eiernes forventinger og 
selskapets egne mål, gi informasjon om planlagte endringer i tjenestetilbudet, samt vesentlige 
endringer i kostnadsnivået for selskapet.  
 
 



  Innspill til Eierstrategi – ReMidt KS 

Side 14 av 19 
 

7. Styringsdialogen mellom eiere og selskap  
Miljøselskapet ReMidt IKS er opprettet for å ivareta samfunnskritiske oppgaver for eierne. Det 
legges til grunn at eierkommunene skal være en langsiktig eier og at ReMidt således vil forbli 
et offentlig heleid selskap. Et langsiktig eierskap vil også bidra til å skape forutsigbarhet for 
selskapet og innbyggerne. 
 

Styringsdialogen mellom selskapet og eierne forutsettes å skje gjennom:  
- Eiermelding; årlig redegjørelse fra selskapet til politisk behandling i eierkommunene  
- Gebyrer; foreslå årlig endringer i renovasjons- og slamgebyrene for politisk behandling 
- Representantskapsmøter; behandling av selskapsstrategi, eiermelding, budsjett og 

årsregnskap og andre betydningsfulle saker 
- Eiermøter; en arena hvor selskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes og diskuteres 
- Fagforum; et kontaktutvalg for kommunens fagansvarlige/kommunedirektør og 

administrasjonen i selskapet 
 

Fagforumet sin rolle er å:  
- Tilrettelegge for god administrativ styringsdialog mellom eierrepresentanter og selskapet  
- Utarbeide beslutningsunderlag for kommunenes politiske eierorgan  
 

For øvrig legger eierne til grunn at:  

- Eierstrategi for selskapet regelmessig legges frem for omforent politiske behandling i 
by/kommunestyrene, eller det utvalg by/kommunestyret har bemyndiget, minst en gang 
hver valgperiode, eller så ofte eierne finner det nødvendig  

- Saker av stor betydning for eierne eller selskapet skal foreleggs eierkommunene til politisk 
uttalelse før beslutning fattes av styret/representantskapet 

- Eiermelding fra selskapet legges årlig frem til orientering overfor by/kommunestyrene, eller 
det utvalg by/kommunestyret har bemyndiget, samt for å avklare kommunens 
representants mandat i representantskapet  

- Representantskapet fatter nødvendig beslutninger på vegne av eierne, med utgangspunkt 
i gjeldende eierstrategi, vedtekter og selskapsstrategi  

- Selskapet informerer eierne løpende om vesentlige avvik, i forhold til gjeldende 
styringsdokumenter, lover og regler, som gjelder for selskapet  

 
7.1 Endringer i renovasjonsforskriftene  
Selskapet har ikke mandat til å foreta endringer i eierkommunenes lokale renovasjons- og 
slamforskrifter. Ett enstemmig representantskap kan fastsette utfyllende retningslinjer for 
gjennomføring av forskriftens bestemmelser. 
 

7.2 Endringer i renovasjonsgebyrene  
I forbindelse med eierkommunenes behandling av økonomiplaner, skal selskapets styre 
fremlegge beregningsunderlag for kommende års renovasjons- og slamgebyrer. 
Standardtjenesten skal være basert på et felles selvkostregnskap for eierkommunene, mens 
den enkelte kommune kan vedta tilleggstjenester som påvirker gebyrene.  
 
Indikativ forslag om endringer i renovasjons- og slamgebyret oversendes fra selskapets styre 
til den enkelte eierkommune innen utgangen av august måned. Representantskapet fremmer 
forslag til neste års gebyrer for standardtjenestene medio november, slik at hvert enkelt by-
/kommunestyre kan vedta og kunngjøre disse i gebyrregulativ for kommende år.  
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8. Eierskap i andre selskaper  
ReMidt kan etablere hel- eller deleide datterselskaper, der dette tjener selskapets formål. Det 
legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke løses på en 
tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye selskapsetableringer ikke 
kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha.  
 
De føringene som legges i denne eierstrategien skal også gjelde for utøvelsen av eierskap i 
andre selskap som ReMidt IKS har eierskap i. 
 

8.1 ReMidt Næring AS 
ReMidt Næring AS ble etablert i forbindelse med dannelsen av ReMidt IKS, der tidligere 
næringsengasjement ble vedtatt samlet i et eget holdingselskap. Selskapet ble stiftet 
16.12.2019. ReMidt IKS sin eierandel utgjør 20 %, mens resten av eierskapet er fordelt etter 
innskutte verdier fra ReMidt-kommunene. 
 
Eierne ønsker å rendyrke næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren ved å 
skille ut næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget aksjeselskap.  
 
Selskapet skal i henhold til formålet drive forretningsvirksomhet, fortrinnsvis gjennom aktivt 
eierskap i datterselskap.  
 
ReMidt Næring AS har i dag følgende eierinteresser: 

▪ Retura Midt AS (100 %) – Tilbyr renovasjonstjenester til lokalt næringsvirksomheter 
▪ Envina AS (100 %) – Omstruktureres til felles midtnorsk IT- og digitaliseringsselskap 

for avfallsbransjen (ReIT samarbeidet) 
▪ Betalingspartner AS (100 %) – Driver innfordring av legalpantekrav 
▪ Grønørveien 27 AS (100 %) – Utleie av fasteiendom og tomtegrunn 
▪ Meldal miljøanlegg AS (34 %) – Eier og drifter deponi, kompostanlegg og 

jordproduksjon 
▪ Miljøpartnerne AS (26,56 %) – Forvalter eierskapet i kjedesamarbeidet Retura Norge 
▪ Thamsklyngen – Medlem i klyngesamarbeidet – Thams industrial cluster 
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8.2 ReTrans Midt AS 
ReTrans Midt AS ble stiftet 10.01.2018 og eies av tre interkommunale selskap: ReMidt IKS, 
Innherred Renovasjon IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS. Alle de tre offentlige 
selskapene er likeverdige og har en eierandel på 33,33 % hver.  

Datterselskapet har overtatt innsamlingen av husholdningsavfallet, i det som lovverket 
omtaler som «utvidet egenregi». 
 

Det er tre vilkår som setter rammene for ReTrans Midt AS sin virksomhet i forhold til 
anskaffelsesregelverket:  
 

1. Kontrollvilkåret - Oppdragsgiver (ReMidt IKS) må ha en kontroll over tilbyder (ReTrans 
Midt AS) som tilsvarer den kontroll en har over egen virksomhet.  

2. Omsetningsvilkåret - Videre kreves det at tilbyder utfører mer enn 80 % av sin aktivitet 
for oppdragsgiver eller andre rettssubjekter som oppdragsgiver kontrollerer. Altså at 
tilbyderen primært tjener oppdragsgivers behov, og ikke andres. 

3. Kapitalvilkåret - Det kan ikke være private kapitalandeler i ReTrans Midt AS. 
 
ReTrans er organisert som et aksjeselskap for å regulere samarbeidet mellom de tre offentlige 
eierne. Hensikten med samarbeidet er blant annet å redusere de administrative kostnadene, 
gunstigere innkjøpsbetingelser, samt å utnytte kompetanse og materiellet bedre.  
 
ReTrans Midt AS driver sin transportvirksomhet til selvkost, det vil si at de verken skal drive 
med overskudd eller underskudd.  
 

8.3 Ecopro AS 
ReMidt IKS eier 10,0 % av Ecopro AS, som ble stiftet 02.10.2002.  Innherred Renovasjon IKS 
(28,2 %), Søndre Helgeland Miljøverk IKS (18,3 %), Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (16,8 %), 
Helgeland Avfallsforedling IKS (16,7 %) og Steinkjer kommune (10,0 %) eier det øvrige aksjene.  

Ecopro AS er av de offentlige eierne tildelt enerett på behandling av innsamlet matavfall og 
avløpsslam fra husholdningene, for en periode på 20 år med virkning fra 01.01.2020. 

Ecopro er et moderne og framtidsrettet anlegg som sluttbehandler organisk avfall. I prosessen 
hygieniseres slam og matavfall, som oppnår 100 % smittebarriere. Etter at det organiske 
materialet har gjennomgått bioreaktoren, blir restproduktene til næringsrik biogjødsel som 
brukes i landbruket, metangassen utnyttes til drivstoff og bioresten inngår som en bestanddel 
i nye jordprodukter. 

Ecopro AS har i dag følgende eierinteresser som er basert på egne restprodukter: 
▪ Ecogas AS (100 %) – Oppgradering av biogass fra prosessen til kjøretøykvalitet 
▪ Jordfabrikken AS (10 %) – Produksjon av hage- og anleggsjord. 
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8.4 Sesam Ressurs AS 
ReMidt IKS eier 19,8 % av Sesam Ressurs AS, som ble stiftet 19.06.2017. Øvrige offentlige eiere 
er TRV Gruppen AS (45,6 %), Innherred Renovasjon IKS (12,6 %), Fjellregionen 
interkommunale avfallsselskap AS (6,5 %), Midtre Namdal Avfallsselskap (6,2 %), Fosen 
Renovasjon IKS (5,1 %) og Steinkjer kommune (4,2 %). 

Sesam Ressurs AS skal utrede grunnlaget for et sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall i 
Midt-Norge, for å oppnå nasjonale myndigheters krav til materialgjenvinning. Besluttes 
anlegget bygd skal selskapet omdannes til et driftsselskap, basert på tildelt enerett fra eierne. 

  
8.5 Avfallsklyngen Civac 
ReMidt IKS stiftet sammen med tre andre selskap CIVAC – Circular Values Cluster, den 
20.05.2020. Initiativtakerne ønsker å samarbeide bredt for å hente ut sirkulær-økonomiske 
verdier for samfunnet og for avfallsnæringen i Midt- Norge. 

CIVAC har tre strategiske fokusområder: 

1. Samarbeid; mellom bedriftene som deltar i klyngen. Civac retter seg både mot 
teknologileverandører, gründere, kapitalmiljøer, FoU og renovasjonsaktører 

2. Verdikjedeutvikling; klyngens ambisjon er å være en katalysator for utviklings-prosjekter 
mellom klyngebedriftene og opp mot aktører i andre relevante næringer 

3. Teknologiutvikling; klyngen har som ambisjon om å være en arena/nettverk som 
unnfanger ny teknologi som styrker arbeidet med sirkulærøkonomi 
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9. Forholdet til selskapsavtalen  
Selskapsavtalen skal til enhver tid være samordnet med eierstrategien for selskapet. 
Vesentlige endringer av eierkommunenes samlede eierstrategi, vil utløse en revisjon av 
selskapsavtalen. 
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10. Vedlegg 
1. Selskapsavtalen 
2. Samarbeidsavtalen 
3. Strategisk identitetsplattform 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 233  
Arkivsaksnr.: 20/2808    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
FRØYA IL - SØKNAD OM FORSUTTERING AV SPILLEMIDLER - GOLAN  
 
Forslag til vedtak: 

 Frøya kommune stiller seg positiv til å forskuttere spillemidler med inntil kr. 500 000 
til Frøya IL.  

 Midlene innvilges til lysanlegget ved gressmatta på Golan. 

 Forskuddet finansieres ved bruk av spillemidler 

 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Frøya IL 
Brev fra fylket 
 
Saksopplysninger:   
 

Frøya IL ble i sak 20/1916 innvilget et forskudd på spillemidler til rehabilitering av Golan idrettspark 
av Frøya kommunestyre med kr. 1 000 000. I ettertid sendte laget en ny søknad om spillemidler til å 
oppføre lys på banen. 

Denne søknaden er også godkjent og Frøya IL er av Trøndelag fylkeskommune orientert om at 
søknaden tilfredsstiller de formelle vilkår for tilskudd, det dreier seg om spillemidler på kr. 500 000 
til lysanlegget, midler som kommer i tillegg til tidligere godkjent søknad på  
kr. 1 000 000. 

Frøya IL fikk ikke tildeling av midler i 2021, dette på grunn av store restanser når det gjelder 
spillemidler. Men så lenge søknaden tilfredsstille de formelle vilkårene for tilskudd, vil søknaden bli 
fremmet på nytt neste år. Når søknaden er godkjent betyr det at Frøya IL vil motta midlene, men det 
er restanser så det kan ta inntil flere år før midlene mottas. 

Frøya IL søker kommunen om forskuttering sånn at laget skal slippe å ta opp lån for 
mellomfinansieringen, alternativt ta av oppsparte midler som brukes til aktivitet for barn og unge. 

Det kan legges til at Frøya kommune tidligere har hatt en praksis med å forskuttere spillemidler når 
søknadene er formelt godkjent av fylkeskommunen. 

 
 



Vurdering: 
 
Kommunedirektøren ser ingen grunn til å behandle denne søknaden annerledes enn tidligere 
søknader. Så lenge Frøya IL har en godkjent søknad og fremmer denne på nytt hvert år til millene er 
mottatt, ser kommunedirektøren bare positivt på å bidra til at Frøya IL får realisert sitt nye anlegg. 

Banen står nå ferdig og lysene er montert og Golan fremstår som en topp moderne idrettsarena. 

Det kan legges til at anlegget eies av Frøya kommune, Frøya IL har en leieavtale med 40 års 
varighet. 

Kommunedirektøren berømmer Frøya IL for den jobben de har gjort og gjør for idretten på Frøya. 

 
 



Frøya Idrettslag 

Postboks 50 

7261 Sistranda 

post@froyail.no  

 

     Sistranda 13.06.21 

 

Frøya kommune 

Postboks 152 

7261 Sistranda 

 

Søknad om ytterligere forskuttering av spillemidler - Golan 

 

Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sak KST-sak 100/20 at kommunen ville 

forskuttere spillemidler med inntil 1 million kroner.  

I etterkant av dette vedtaket har Frøya IL søkt om ytterligere 500.000,- i spillemidler, da ifm 

lysanlegg ved anlegget Golan gressbane. 

Frøya Idrettslag har nå pr brev fra Trøndelag fylkeskommune, seksjon folkehelse, idrett og 

frivillighet, fått bekreftelse på at Frøya ILs søknad tilfredsstiller de formelle vilkårene for 

tilskudd. Etter samtale med rådgiver Knut Arne Strømøy i Frøya kommune, betyr dette i 

praksis at søknaden er godkjent og at midlene vil utbetales fra Trøndelag fylkeskommune i 

fremtiden. 

Frøya IL forplikter seg i denne sammenheng å fornye søknaden hvert år frem til midlene 

utbetales. Viser ellers til vedlagte kopi av selve brevet fra fylkeskommunen og kopi av 

kommunestyrets vedtak. 

Dette betyr at vi praksis har fått godkjent et spillemiddelgrunnlag på totalt 1,5 millioner kr 

ifm rehabiliteringen av Golan gressbane, hvorav 1 million kroner er besluttet forskuttert av 

Frøya kommune. 

Frøya Idrettslag søker herved Frøya kommune om å forskuttere ytterligere 500.000 kr. 

Hvis søknaden om forskuttering av spillemidler innvilges, ønskes det at beløpet utbetales til 

konto 4224.05.80408 så snart dette lar seg gjøre. Om mulig ønskes selve innbetalingen til oss 

merket med «forskuttering spillemidler Golan» evt en skriftlig bekreftelse fra Frøya 

kommune som bilag til vårt regnskap. 

 

 

 



Med vennlig hilsen

Frode Larsen
Leder Frøya Idrettslag

Vedlegg:

Brev fra Trøndelag fylkeskommune
Kopi av kommunestyrevedtak

Kopi:

Knut Arne Strømøy, Frøya kommune



FRØYA IDRETTSLAG
Postboks 50
7261 SISTRANDA

Deres ref.: Vår ref.: Dato:
202114901 8. jun 2021

Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr. 34196, Sistranda stadion -
grasbane ved Sistranda stadion - Frøya kommune

Gjelder søknad om tilskudd til 2 tiltak på Sistranda stadion - grasbane ved Sistranda
stadion, med søknadsnummer 145324.

Søknaden er avslått i  Hovedutvalg for kultur, 26.05.2021, sak 40/21, på grunn av lav
prioritering i forhold til andre søknader som var til behandling. Midlene som er
tilgjengelig i ordningen strekker ikke til alle søknadene som er fremmet.

Søknaden tilfredsstiller samtidig de formelle vilkårene for tilskudd, og kan bli fremmet
på nytt neste runde.

Dere kan fornye søknaden når det åpnes for innsending av søknader i neste
søknadsperiode. Ta vare på søknadsnummeret.

Klageadgang
Forvaltningsloven gir søkere til tilskudd fra spillemidlene rett til å klage over det
vedtak som er truffet av fylkeskommunen, jamfør Forvaltningsloven § 27 tredje ledd,
jamfør §28 annet ledd samt kapitel 6 i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet, V-0732 B. Klagefristen er tre uker fra den dagen dette brevet kom
frem. Dersom fylkeskommunen ikke endrer vedtaket som følge av klagen skal saken
bli oversendtKulturdepartementet for endelig avgjørelse.

Med hilsen

Jorunn Lilleslett Gisle Løseth
seksjonsleder Rådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Kopi: Frøya kommune



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: X03  
Arkivsaksnr.: 21/924    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
TV-AKSJONEN NRK 2021  
 
Forslag til vedtak: 
TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid med å bekjempe barneekteskap. 

Frøya kommune bevillger kr 35 000 til årets aksjon. 

Midlene belastes disposisjonsfondet som her en saldo på kr. 77 565 100,53 pr. 23.09.21 
 
 
Vedlegg: 
21/924-1 ANMODNINGSBREV FRØYA KOMMUNE  

  
  
  

  
 
Saksopplysninger:   
 
TV-aksjonen er NRK`s årlige innsamlingsaksjon, aksjonen er blitt et felles møtepunkt for 
dugnad og frivillighet i Norge. I år går landets største dugnad av stabelen 24. oktober. 

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund 
blir en jente giftet bort et sted i verden. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder 
fattigdom. Med årets tv-aksjon skal man nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på 
barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali og Niger. Sammen skal vi gi unge jenter 
muligheter til å velge sin egen framtid. 

2020 ble et spesielt år på grunn av pandemien og innsamlingen ble gjennomført via 
elektroniske bøsser på nettet. I år håper vi å kunne gjennomføre en tradisjonell innsamling 
med bøsser som fysisk møter opp på døra til folk. Dette er planlagt gjort i tett samarbeid 
med grendalag på frøya. Disse er helt avgjørende for en vellykket aksjon og tradisjonell gjør 
grendalagene en kjempeinnsats. 

 
 
Vurdering: 



 
Kommunedirektøren mener at årets aksjon er spesielt viktig da den retter seg mot å bistå 
barn og unge, da unge jenter. Dette er en problemstilling som bør engasjere hele 
befolkningen, men spesielt de unge. 

Kommunedirektøren innstiller på at Frøya kommune bevillger kr. 35 000 til årets aksjon, 
dette er det samme som ble bevilget i 2020. 

 
Midlene belastes disposisjonsfondet som her en saldo på kr. 77 565 100,53 pr. 23.09.21 
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: Kr. 77 530 100 ,53 
 
 
 
 



Til Frøya Kommune v/Kristin Furunes.

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda Trondheim 27. april 2021

Anmodning til ordførerom å opprette og lede en kommunekomité forTV-aksjonen NRK 2021

På vegneavTV-aksjonen ønsker vi å takkefor samarbeidetunder fjoråretsaksjon der vi engasjertehelelandeti
kampen motplasti havet. Sammen jobbetvi med bærekraftsmål nummer 14. Året2020blepå alle
måter annerledesåret,men vi er imponerte ogglade for detgodesamarbeidetrundtorganiseringen av
innsamlingen på en nymåte.

Deres sportyinnstilling og den gode innsatsen i Frøya kommune resulterte i 380805kronertil
WWFs arbeid. Vi vil gjerne dele etpar høydepunkt:

Eldres dag samletseg i en pandemi til etetterlengtetarrangementog samletinn penger til
TV-aksjonen.

SalMar bidro til etrenere havogså i 2020.
Mausund oppvekstsenter oppretteten spleis og samletinn over5000krtil TV-aksjonen.

Med TV-aksjonen bidrar vi som nasjon til ulikebærekraftsmål hvertår. TV-aksjonen er derforetgodtverktøy
der lokaltengasjementbidrar til endringer globalt. Den lokale mobiliseringen for TV-aksjonen gjør verden til et
littbedrested hvertenesteår. Detteer detgod grunn til å værestoltav.

Kommunekomiteeneer heltessensiellefor en vellykketTV-aksjon. Mobiliseringavbøssebærere
ogsamhandlingmellom detoffentlige,frivilligheten,skoler ognæringslivetgir fantastiskeresultaterår etter
år. Her er du som ordfører en viktigleder for å skapeforankringfor samarbeidetpå tversavulikesektorer og
aktiviteter i kommunen. Sammen skaper vi –i lilleNorge–detsom er verdensstørsteinnsamlingsaksjon.
TV-aksjonen bidrar til den viktige saken hvertår,samtidigskapesfellesopplevelser for lokalsamfunn.

Dette vil vi gjerne invitere deg som ordfører med på. Vi håper du vil fortsette tradisjonen, og
påta deg vervetsom leder for kommunekomiteen i Frøya kommune. Oppgaven vil blantannet
bestå av:

Settesammen ogledekommunekomiteen
Inspirereogmotiverelokalsamfunnettil å engasjereseg.
Skapeforankringfor god samhandlingi kommunen.

I år går TV-aksjonen avstabelen 24. oktober ogPlansarbeid for å bekjempebarneekteskap er formålet. Hvert
tredje sekund blir en jentegiftetbortetsted i verden. Barneekteskap bremser utviklingogopprettholder
fattigdom. Med åretsTV-aksjon skal vi nå uttil tre millioner mennesker for å få sluttpå
barneekteskap i Bangladesh,Nepal,Malawi,Mali ogNiger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin
egen framtid.

Pandemiensutviklingvil avgjørehvordan åretsTV-aksjonen blir,men TV-aksjon blir det. TV-aksjonen 2021 vil
kunneværeen unikmulighettil å åpneopp for fysiskemenneskemøter igjen. Vi planlegger for,oghåper på,at
alleigjen skal få besøkaven bøssebærer fra sittnabolagpå aksjonsdagen. Møteti døra gir allemuligheten til å
gi,samtidigsom defår kunnskap om en viktigsak. Den digitalebøssa blir etekstra supplementtil å engasjere
enda flere.

TV-aksjonen NRK Plan
Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 976 793 382



Nårkommunekomiteenerutnevnt,berviomatmedlemmeneregistrerersegpåvårt
elektroniskeregistreringsskjemaher: blimed.no/komite

KONTAKTINFO:
MVH.AnetteSæther
Mobil: 40018 859.
e-post: anette@tvaksjonen.no

InformasjonomåretsTV-aksjon nnerduher:blimed.no/tv-aksjonen-nrk/

TV-aksjonen NRK Plan
Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 976 793 382



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1927    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
VALG AV NYTT MEDLEM I KOMMUNESTYRET  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Vida Zubaite Bekken rykker opp som fast medlem i kommunestyret for 
arbeiderpartiet. 

2. Som 1.varamedlem i formannskapet for arbeiderpartiet velges: 
 

 
Saksopplysninger:   
 
Kristin Reppe Storø gikk bort 02.09.21. Det må derfor foretas nytt valg. 
Reppe Storø var også 1. varamedlem i formannskapet. 
 
Kommuneloven sier følgende om opprykk og nyvalg: 
  
Kl. § 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 
 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 
 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et 
nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som 
det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et 
nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som 
det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 



 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 
som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 
 
Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå 
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, 
fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte 
vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller 
varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det 
nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033 &16  
Arkivsaksnr.: 21/2087    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV KAI RONNY ARNTZEN 
 
 
Forslag til vedtak: 
Kai Ronny Arntzen (SP) invilges fritak fra sine politiske verv i Frøya kommune for 
inneværende periode. 
 
Som fast medlem i kommunestyret rykker dermed Arnstein Antonsen (SP) opp. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad 
 
Saksopplysninger:   
 
Rep. Kai Ronny Arntzen (SP) flytter ut av kommunen og er derfor ikke lenger valgbar. 
 
Rep. Kai Ronny Arntzen (SP) sitter som fast medlem i kommunestyret og som nestleder i 
kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget må velges på nytt når et medlem trer ut av utvalget jf. Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkesutvalg § 2 valg og sammensetning. Dette kommer i egen 
sak. 
 
Kommunloven 
§ 7-9.Uttreden og fritak 
 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor 
ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen 
innen to år. 
 
 



 
 
§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 
 
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra 
den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den 
nummerordenen de er valgt. 
 
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i 
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den 
perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for 
varamedlemmer følges. 
 
Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved 
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen 
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt 
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt. 
 
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et 
nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som 
det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
 
Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, 
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller 
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere 
faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen 
som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne 
framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, 
velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller 
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer. 
 
 
Vurdering: 
 
Kai Ronny Arntzen fritas fra sine politiske verv i Frøya kommune. 
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Frøya kommune ved ordfører.

Kai Ronny Arntzen.                                                            Kvisten 30.09.2021

Jeg vil herved søke om fritak fra politiske verv. Dette omhandler fast plass i kommunestyret og som nestleder i kontrollutvalget. Jeg flytter ut av
Frøya kommune og skal begynne å jobbe ved Halaas trafikkskole i Molde kommune. Det gjør det vanskelig for meg å kombinere med politikk på
Frøya.

Vennlig Hilsen

Kai Ronny Arntzen.
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
VALG AV NYTT KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN 2019 - 2023  
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende medlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 
 
 
 
 
 
 
Som leder velges: 
Som nestleder velges: 
 
 
Følgende varamedlemmer velges til nytt kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Arntzen. 
Svar fra KMD på spørsmål om personlig vara til kontrollutvalget 
 
Saksopplysninger:   
Rep. Kai Ronny Arntzen flytter ut av kommunene og er dermed ikke lenger valgbar til 
vervet. 
 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkesting 
§ 2.Valg og sammensetning 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn 
med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst 



tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer 
til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. 
 
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets 
medlemmer. 
 
Utvalgets leder og nestleder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når 
utvalgets saker behandles. 
 
§ 3.Utskifting av medlemmer 
Kommunestyret eller fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. 
Ved utskifting av ett eller flere medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige 
medlemmer i utvalget 
 
Følgende medlemmer sitter i dag i kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 
Per Johan Gundersen 
Kai Ronny Arntzen 
Paul Sandvik 
Oddveig Todal 
Ola Vie 
 
Leder: Per Johan Gundersen 
Nestleder: Kai Ronny Arntzen 
 
Følgende varamedlemmer sitter i dag i kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 
Sten Kristian Røvik, vara for Leder 
Robert Kløven, vara for nestleder 
Hege Janette Berg Johansen, vara for Sandvik 
Ragnhild Strømme, vara for Todal 
Torbjørn Reppe, vara for Vie 
 
Kommunloven 
§ 7-9.Uttreden og fritak 
 
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En 
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor 
ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen 
innen to år. 
 
Det er også ønskelig fra kontrollutvalgets leder at det i forbindelse med ny-valg at gjøres en 
endring på varamedlemmer. Kommunen bør velge en liste med varamedlemmer, og ikke 
personlige varamedlemmer slik det er i dag. Se vedlagt vurdering fra 
Kommunaldepartementet ang. dette.  
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Frøya kommune ved ordfører.

Kai Ronny Arntzen.                                                            Kvisten 30.09.2021

Jeg vil herved søke om fritak fra politiske verv. Dette omhandler fast plass i kommunestyret og som nestleder i kontrollutvalget. Jeg flytter ut av
Frøya kommune og skal begynne å jobbe ved Halaas trafikkskole i Molde kommune. Det gjør det vanskelig for meg å kombinere med politikk på
Frøya.

Vennlig Hilsen

Kai Ronny Arntzen.



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Erland Aamodt 
22 24 68 28 

Svar på spørsmål om valg av varamedlemmer til kontrollutvalg 

 

Vi viser til e-post 4. november 2019 med enkelte spørsmål om valg av varamedlemmer til 

kontrollutvalg. Vi beklager at det har tatt lang tid å svare på denne henvendelsen. 

 

Du stiller først spørsmål om det er adgang til å velge personlige varamedlemmer til 

kontrollutvalget. 

 

De relevante reglene om valg til folkevalgte organer, inkludert kontrollutvalget, følger av §§ 7-

5 til 7-7.  

 

I §§ 7-5 og 7-6 er hhv. kravene til listene og valgoppgjør ved forholdsvalg regulert. Det følger 

av § 7-6 femte ledd at hver liste skal tildeles varamedlemmer og at disse plassene skal 

fordeles i samsvar med andre og tredje ledd. I andre ledd bestemmes det at 

(vara)medlemmene pekes ut i den rekkefølgen de står oppført på det innleverte 

listeforslaget. I tredje ledd stilles det nærmere krav til kjønnsbalanse. Reglene innebærer 

altså at hver liste skal ha varamedlemmer i rekkefølge, og ikke i form av personlig vara.  

 

I § 7-7 er avtalevalg regulert. Det følger av bestemmelsens andre ledd at valget 

gjennomføres på grunnlag av en innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer. 

Antall varamedlemmer kan være inntil to flere enn de faste medlemmene. Selv om det i 

ordlyden ikke er eksplisitt sagt at varamedlemmer skal velges i rekkefølge, og ikke som 

personlige varamedlemmer, mener departementet at bestemmelsen klart tyder på et krav om 

rekkefølge. At loven åpner for å velge to flere varamedlemmer enn faste medlemmer støtter 

opp under en slik konklusjon. Departementets veiledningsmateriale legger også denne 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

v/ Torill Bakken 
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Side 2 
 

konklusjonen til grunn. I eksempelet på avtalevalg som departementet viser i 

Konstitueringsrundskrivet 2019 (H-4/19) side 11, er varamedlemmene ført opp i rekkefølge. 

 

Dette vil da innebære at uansett hvem fra den aktuelle listen som har forfall, og uansett 

metoden for gjennomføring av valget, så skal varamedlemmene innkalles i den 

nummerorden de er valgt, jf. § 7-10 første ledd. 

 

Du stiller også spørsmål om det er lov med felles varamedlemsliste, uavhengig av parti. 

 

Departementet antar kontrollutvalget i dette tilfellet er valgt ved avtalevalg. Departementet 

har i lang tid lagt til grunn at det ikke er rettslig adgang med felles varamedlemsliste. Vi viser 

til Konstitueringsrundskrivet 2019 side 19, hvor det heter at "det er ikkje høve til å opprette ei 

felles liste over varamedlemmer." Departementet ga uttrykk for det samme også i 

Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15). 

 

Du stiller også spørsmål om man må velge hele kontrollutvalget på nytt eller om det holder å 

velge varamedlemmene, i tilfeller hvor det ikke er lov med personlige varamedlemmer eller 

felles varamedlemsliste. 

 

I Konstitueringsrundskrivet 2015 (H-12/15) heter det i pkt. 2.8: 

 

 Eit feilaktig val skal berre kjennast ugyldig så langt det er naudsynt for å rette 

 den feilen som er gjort(…). 

 

Sitatet knytter seg direkte til situasjoner hvor det er avholdt valg til folkevalgte organer i strid 

med bestemmelsene om krav til representasjon av begge kjønn. Det er likevel grunn til å tro 

at det samme prinsippet får anvendelse uavhengig av hvilke feil som er begått ved valget 

eller valgoppgjøret til et folkevalgt organ. 

 

Departementet kan ikke ta konkret stilling til hva som er nødvendig for å rette feilen i de 

tilfellene som innsenderen viser til. Dette er det først og fremst opp til kommunestyret å 

vurdere. 

 

  

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erland Aamodt 

utredningsleder 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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