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Saknr: 73/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1713 

Sak nr: 

73/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

73/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.05.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 31.05.18 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 31.05.18 

 



Saknr: 74/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1709 

Sak nr: 

74/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

74/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

Referat møte i styringsgruppa 12.06.18 

Sommerstenging av senger ved St. Olavs hospital 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1456 

Sak nr: 

75/18 

Saksbehandler: 

Mona Perline Åsen 

Arkivkode: 

004 &14 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

96/18 Formannskapet 05.06.2018 

75/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

ÅRSMELDING 2017 - KORTVERSJON  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.06.2018 sak 96/18 

 

Vedtak: 

 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Årsmelding 2017 - kortversjon 

 

Saksopplysninger:   

Kortversjonen av kommunes årsmelding utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes 

årsmeldinger, og distribueres ut til alle husstander på Frøya. 

 

Årets fokusområder er marin forsøpling, skolefrukt og morgendagens omsorg. 

 



Saknr: 76/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1387 

Sak nr: 

76/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

210 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

91/18 Formannskapet 05.06.2018 

76/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

TERTIALRAPPORT, 1. TERTIAL 2018  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Tertialrapport for 1.tertial 2018 tas til orientering 

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.06.2018 sak 91/18 

 

Vedtak: 

 

Tertialrapport for 1.tertial 2018 tas til orientering 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapport for 1.tertial 2018 tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på ca. 317 000 kr pr 1.tertial for hele kommunen. 

Det er imidlertid ikke regnskapsført en del refusjoner og tilskudd pr 1. tertial. Dette er 

refusjoner og tilskudd som utbetales etterskuddsvis - per ½-år i juni.  

 

Vurdering: 

 

Prognosene på skatteinngangen for 2018 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke på langt nær 

et like godt skatteår som i 2017. Prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få større 



Saknr: 76/18 

skatteinngang enn det budsjettet har som forutsetning. Rådmannen har også fått flere signaler 

på at det vil komme betydelige utbetaling fra Havbruksfondet i 2018. 

 

 



Saknr: 77/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1211 

Sak nr: 

77/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

602 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

23/18 Hovedutvalg for drift 19.06.2018 

77/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

AVSKRIVING – TAP PÅ KRAV 2018  

 

Nytt forslag til vedtak etter bestilling fra Hovedutvalg for drift: 

 
I henhold til reglene om god kommunal regnskapsskikk foretar Frøya kommune budsjettjustering 

vedrørende tap på krav. 

Tapene fordeles på nedenfor nevnte områder, og finansieres ved bruk av disposisjonsfond og bundne fond 

fra de forskjellige VAR områder jfr. følgende: 

 

D 14712.5200.345 Tap på krav – kommunaleavgifter - vann Kr  97.882,89 

D 14712.5200.354 Tap på krav – kommunaleavgifter - avløp Kr 97.882,89 

D 14712.1100.265 Tap på krav - husleie Kr 517.118,88 

D 14712.1100.201 Tap på krav - barnehage  Kr 41.114,43 

D 14712.1100.215 Tap på krav – SFO, skolekantina Kr 33.400,72 

D 14712.1100.253 Tap på krav – hjemmetjenester PLO Kr 105.825,50 

D 14712.1100.302 Tap på krav – diverse oppdrag - teknisk   Kr 129.129,43 

D 14712.1100.120 Tap på krav – diverse oppdrag - teknisk Kr 739.368,53 

D 14712.1100.800 Tap på krav – eiendomskatt  Kr 38.693 

D 14712.1100.383 Tap på krav – musikk skole Kr 62.755,02 

K 19500.5200.345 Bruk av bundet driftsfond (Vann) Kr.       97.882,89 

K 19500.5200.354 Bruk av bundet driftsfond (Kloakk) Kr.       97.882,89 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond        Kr.  1.667.405,51 

 

 

Ny saldo på bundne driftsfond Vassverk kr 20.669.276,86  

Ny saldo på bundne driftsfond Kloakk kr 3.150.792,31 

Ny saldo på disponibelt Disposisjonsfond kr 18.488.418,22 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 23/18 

 

Vedtak: 

 
I henhold til reglene om god kommunal regnskapsskikk foretar Frøya kommune budsjettjustering 

vedrørende tap på krav. 

 

Tapene fordeles på nedenfor nevnte områder, og finansieres ved bruk av disposisjonsfond og bundne 

fond fra de forskjellige VAR områder jfr. følgende: 

 

D 14712.5200.345 Tap på krav Kr.       97.882,89 

D 14712.5200.354 Tap på krav Kr.       97.882,89 

D 14712.1100.285 Tap på krav Kr.  1.667.405,51 

K 19500.5200.345 Bruk av bundet driftsfond Kr.       97.882,89 

K 19500.5200.354 Bruk av bundet driftsfond Kr.       97.882,89 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond 

       Kr.  

1.667.405,51 

SUM   

       Kr. 

1.863.171.29 

 

Hovedutvalget ber om at tapte inntekter spesifiseres før saken behandles i kommunestyret. Ber også om 

at saldo på disposisjonsfondet etter vedtak anføres.  

 

Enstemmig. 

 

Saksopplysninger:   

Etter en gjennomgang og vurdering av utestående krav eldre enn 3 år, finner rådmannen det 

nødvendig å fremme en sak til politisk behandling vedrørende avskrivning. 

I økonomireglementet pkt. 7.1 står bla: «… det forutsettes at det i årsbudsjettet er avsatt 

tilstrekkelige midler til å dekke tap på fordringer».  

 

Det har ikke vært praksis i Frøya kommune og følge opp med en budsjettering av forventet tap 

jfr. overfor nevnte. Dermed har det heller ikke vært rom for å foreta en administrativ 

avskrivning av fordelte krav. 

 

Pr. 31.03.2018 har vi kr. 1.863.171,29 som vi må avskrive som tap på forskjellige områder i 

kommuneregnskapet. Tapene opparbeidet seg i perioden 2013 – 2018.  

 

Vurdering: 

Da det oppsummerte tap er så vidt stort, og det her ikke finnes budsjettmessig dekning for 

dette, fremmes sak for politisk behandling med forslag om inndekning. 

 

Fordringene avskrives, men der det er mulig blir kravet lagt til overvåkning hos 

innfordringsselskapet, og skulle skyldnerne bli solvent så kan kommunen få dekket kravet sitt 

etter hvert. 

 

 



Saknr: 78/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

33/18 Hovedutvalg for drift 19.06.2018 

99/18 Formannskapet 19.06.2018 

78/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på 

Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås 

finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for 

å ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 

2018. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 

2019 innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 50 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd vedr forsterket språkopplæring for 

minoritetsspråklige elever.  

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2018 sak 99/18 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt 

skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å 

ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. 

Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 

innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 50 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 år 

ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - 

samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 

tas over tilskudd vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 33/18 

 

Vedtak: 
1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt 

skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å ivareta det 

overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 

2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 50 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 år ved 

barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - samtidig være 

en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd 

vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

4. Rådmannen bes vurdere videreføring av prosjektet med gratis SFO i budsjettprosessen for 2019. 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak 

 
1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt 

skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved barnehagen for å ivareta det 

overordnede barnehagefaglige ansvaret ved oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 

140.000 for høsten 2018 tas over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 

2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet på 2 år ved 

barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved barnehagen - samtidig være 

en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd 

vedr forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

 

 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 
 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 
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Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 % 
minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 
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Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 

Barnehage  
 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 
 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 
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Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan for 

barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 
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Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 34 000,- 

årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. Kostnaden 

med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl sosiale 

kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/18 Formannskapet 05.06.2018 

79/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

ANSKAFFELSE AV MIDLERTIDIG OMSORGSBOLIG  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune anskaffer en boligmodul, type Malthus Uniteam (45m2 BTA) 

som plasseres midlertidig på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» jfr. 

vedlagte tegning. 

2. Totalkostnad kr 1 450 000 finansieres av investeringsprosjektet «bygging av 

kommunale utleieboliger» saldo på denne posten etter bruk er 3.5500 mill kr 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.06.2018 sak 90/18 

 
Vedtak: 

 

1. Frøya kommune anskaffer en boligmodul, type Malthus Uniteam (45m2 BTA) som plasseres 

midlertidig på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» jfr. vedlagte tegning. 

2. Totalkostnad kr 1 450 000 finansieres av investeringsprosjektet «bygging av kommunale 

utleieboliger» saldo på denne posten etter bruk er 3.5500 mill kr 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak 

 
1. Frøya kommune anskaffer en boligmodul, type Malthus Uniteam (45m2 BTA) som plasseres 

midlertidig på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» jfr. vedlagte tegning. 

2. Totalkostnad kr 1 450 000 finansieres av investeringsprosjektet «bygging av kommunale 

utleieboliger» saldo på denne posten etter bruk er 3.5500 mill kr 

 

Vedlegg: 

 
a. Tegning over plassering av den midlertidige boligen på tomten. 

b. Tegning over den midlertidige boligen – Malthus Uniteam 

c. Kostnadsoverslag 

d. Malthus Uniteams løsninger med priser 
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Saksopplysninger:   

 

Virksomheten for Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste, tjenesteområde Oppfølgingstjenesten har 

som en av sine hovedoppgave å yte 24/7 – tjenester til personer med alvorlig og langvarige 

omsorgsbehov. Målgruppen er personer med rus og/eller psykiske lidelser.  

 

Virksomheten har i sitt mandat Morgendagens omsorg – etablering av et bofellesskap med 5 

boenheter m/base for målgruppen. Heldøgns tjenester – 24/7; trinn 4 og 5 i omsorgstrappen 

(KST vedtak 176/17) påstartet arbeidet med å utrede dette behovet og driftsformen. Arbeidet 

er i oppstartsfasen og det må påregnes at boligene kanskje ikke står ferdig før om ca. 3 år.  

 

Vurdering: 

 

I påvente av dette bofellesskapet er det i dag behov for å etablere midlertidig boform for 24/7 

tjenester, som et strakstiltak. Det er en løsning for målgruppen ved «Perstua», hvor 2-

mannboligen er bygd om med en personalbase i kjelleren. I dag yter oppfølgingstjenesten et 

24/7 tilbud til 2 personer i «Perstua». Kommunen kjøper i tillegg et heldøgns tilbud til 1 person 

i en annen kommune. For denne personen er det nå behov for å skaffe en midlertidig boform, 

person ønsker å flytte tilbake til Frøya og få tilrettelagt sitt omsorgstilbud her. Bruker har 

meldt behov for å bo tett tilknytning til personalbase med 24/7- drift og har snart ventet i ca. 1 

år på en godt og trygt bo- og omsorgstilbud. 

 

For å kunne imøtekomme dette behovet, er det vurdert 3 forskjellige løsninger; 

1. Bruker leier en kommunal bolig, tilrettelegger for egen bemanning i boligen som dekker 

24/7 behovet – meget kostnadskrevende drift.  

Krever 3,67 årsverk. 

2. Kommunen anskaffer en midlertidig boform. Bruker leier denne midlertidig bolig som 

plasseres ved siden av «Perstua» i tilknytning til personalbasen. En kostnadseffektiv 

drift og en trygg boform for bruker.  

Driften av dette tjenestetilbudet krever 1,97 årsverk og en felles aktiv nattvakt med de 

andre brukerne. 

3. Fortsatt kjøpe 24/7-tjenester fra andre kommuner, innfrir ikke brukers ønsker og 

behov.  

Dette koster pr døgn kr 1 980,-  Pr måned er kostnad på kr 61 380. 

 

Ved å anskaffe en midlertidig omsorgsbolig og plassere den ved «Perstua», vil tjenesten kunne 

redusere driften med 1,7 årsverk (Effektuere budsjettvedtaket fra 2017). Reduksjonen gjelder 

at behov for 2 nattvakter reduseres til 1 nattvakt.  

Ytterligere vil driften bli mere effektiv på dag/kveld med en betjening som ivaretar et 

omfattende omsorgsbehov for 3 brukere istedenfor 2 brukere i dag.  

Denne midlertidige boformen og plassering dekker brukers ønsker og behov for nærhet til 

personalet 24/7 og boform oppfylle dermed ønsket om å flytte hjem til Frøya. 

Denne midlertidige boligen innehar et potensial om gjenbruk for målgruppen når en permanent 

løsning er på plass. Kommunen og virksomheten opplever at det er et stort behov for bolig til 

denne målgruppen, mange henvendelser kommer også som hastesaker. De fleste hastesaker 

krever en rask løsning på en boform både på kort- og lang sikt. Pr tiden mangler kommunen 
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boliger og aktuelle boformer for mennesker som ikke klarer å ivareta sine interesser på 

boligmarkedet, vanskeligstilte. 

Rådmannen har undersøkt med nærmeste naboen til «Perstua» som får boligmodulen 2 meter 

fra sin grense, og har skriftlig akseptert dette. Til øvrige naboer sendes nabovarsel på vanlig 

måte. 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

Kostnadsoverslag boligmodul 45m2 BTA fra Malthus Uniteam. 

 

Orienterende pris fra Malthus    853.000 

Frakt (ikke bekreftet)      30.000 

SUM       883.000 

25%mva       221.000 

SUM levert inkl. mva     1.104.000 

Opparbeidelse av tomt inkl graving for vann, avløp,  

strøm, bygging fundament inkl. mva (overslag) 250.000 

Byggesaksbehandling     10.000 

Innredning inkl. mva     30.000 

Uforutsett/tilpasning på stedet   56.000  

TOTALKOSTNAD inkl. mva   1.450.000 

 

Kommunen har et investeringsprosjekt, bygging av kommunale utleieboliger som har en ramme 

på 5 millioner kr. for inneværende år. Dette prosjektet er under planlegging, bl.a. opp mot 

brukergruppen som den midlertidige omsorgsboligen er tiltenkt. Rådmannen forslår at 

kommunen bruker av dette prosjektet for å finansiere anskaffelse av midlertidig omsorgsbolig. 

 

Rådmannen foreslår derfor å opprette et nytt prosjekt: 

Anskaffelse av midlertidig omsorgsbolig, ramme 1,450 millioner kr. for 2018. 

Status for investeringsprosjektet bygging av kommunale utleieboliger vil da ha en ramme på 

3,550 millioner kr. for 2018. 

 

Konklusjon 

1. Kommunen anskaffer en midlertidig boform, totalkostnad kr 1 450 000 

2. Bolig plasseres på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» i tilknytning til 

personalbasen.  

3. Dette gir en kostnadseffektiv drift og trygg boform for bruker 

4. Bruker betaler husleie for boligen, bruker har selvhushold. 
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104/18 Formannskapet 19.06.2018 

80/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging av 

fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2018 sak 104/18 

 
Vedtak: 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging av 

fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   
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I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen slik 

at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble seg 

på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 650 000 

eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

29/18 Hovedutvalg for drift 19.06.2018 

81/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

SØSKENMODERASJON MELLOM BARNEHAGE OG SFO  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune vedtar å ikke innføre søskenmoderasjon mellom barnehager og 

SFO 

 

 

2. Frøya kommune vedtar å innføre gratis SFO fra 5. – 7. klasse for barn med 

særlige behov fra og med skoleåret 2018/19. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 29/18 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune vedtar å ikke innføre søskenmoderasjon mellom barnehager og SFO 

 

Vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 

 

2. Frøya kommune vedtar å innføre gratis SFO fra 5. – 7. klasse for barn med særlige behov fra og med 

skoleåret 2018/19. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune vedtar å ikke innføre søskenmoderasjon mellom barnehager og SFO 

2. Frøya kommune vedtar å innføre gratis SFO fra 5. – 7. klasse for barn med særlige 

behov fra og med skoleåret 2018/19. 

 

 

Vedlegg: 

Uttalelse fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Trønselag angående 

betaling for SFO 5. – 7. trinn 
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Saksopplysninger:   

Viser til sak 10/18 behandlet i Hovedutvalg for drift 17.04.18 og sak 51/18 behandlet i 

Kommunestyret 03.05.18 der det bes om en utredning om søskenmoderasjon mellom 

barnehage og SFO. Det ble i samme sak opplyst at dette vil medføre et inntektstap for 

kommunen på ca. kr. 200 000,- 

 

Frøya kommune har per i dag søskenmoderasjon i barnehagene på henholdsvis 30% for 2. barn 

og 50% fra 3. barn. I vedtak henvist til ovenfor er det vedtatt søskenmoderasjon etter samme 

ordning i SFO. 

Søskenmoderasjonen i barnehagene regnes som tapt inntekt for de kommunale barnehagene, 

men kompenseres de private gjennom tilskudd fra kommunen. Inntektstapet vil dermed variere 

for hver barnehage ut fra størrelse og antall søsken. På Frøya er det de to private barnehagene 

som har flest antall barn med rundt 60 barn i hver barnehage. Det er per i dag rett i overkant av 

300 barn fordelt på alle barnehagene. 

De siste tre barnehageårene har det vært mellom 45 – 51 søskenpar i barnehagene på Frøya. 

Det tas utgangspunkt i at dette ikke vil endre seg betydelig de nærmeste årene. Nedenfor er det 

satt opp en økonomisk konsekvens av dette.  

 

Barnehageåret 2015/16, 45 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken  
      Høst Vår Hele året 

Totalt private barnehager  Kr    61 920   Kr    90 801   Kr       152 721  

Totalt kommunale barnehager  Kr 103 200   Kr 146 556   Kr       249 756  

Totalt  Kr 165 120   Kr 237 357   Kr       402 477  

 

Barnehageåret 2016/17, 50 søskenpar og 2 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt private barnehager  Kr    99 330   Kr 116 298   Kr       215 628  

Totalt kommunale barnehager  Kr 107 070   Kr 140 868   Kr       247 938  

Totalt  Kr 206 400   Kr 257 166   Kr       463 566  

 

Barnehageåret 2017/18, 51 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt private barnehager    Kr    64 155   Kr  120 474   Kr       184 629  

Totalt kommunale barnehager    Kr    98 280   Kr  125 712   Kr       223 992  

Totalt      Kr 162 435   Kr  246 186   Kr       408 621  

 

 

Per i dag er det lik betaling for alle barn i SFO. For familier som har barn med særlige behov 

medfører dette en ekstra økonomisk byrde i forhold til andre familier, da disse barna kan være i 

SFO også fra 5. – 7. trinn. 

 

 

Vurdering: 

Hvis kommune skal innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO vil dette i første 

omgang medføre et økt behov for rapportering fra barnehager og SFO. Per i dag er det ingen 

systemer som samhandler på en slik måte at det enkelt lar seg finne ut hvem og hvor mange 

barn det gjelder. Dette kan la seg løse ved å pålegge foreldre med barn i begge om å melde fra 

om dette selv, eller ved at barnehage og SFO må rapportere dette inn. 

Videre legges det som grunn at antall søsken i barnehagene ikke vil endre seg betydelig 

fremover, slik at tabellene for hva dette utgjør i barnehagene må anses å være representative. 
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Det betyr at det i tillegg vil komme et likt antall søskenmoderasjoner mellom barnehage og 

SFO. Økonomisk vil det ha betydning hvor denne moderasjonen legges. Skal den tas av 

foreldrebetalingen i barnehagene vil det medføre ytterligere tap av inntekt for disse tilnærmet 

lik det inntektstapet som er på søskenmoderasjon i dag, altså opp mot en dobling. Tas 

søskenmoderasjonen fra SFO vil dette bli noe mindre da foreldrebetalingen på SFO plass er 

lavere enn i barnehagen, men vil likevel utgjøre kr 659,- per måned per barn med heltidsplass i 

SFO.  

 

For de familier som har barn med særlige behov og dermed utvidet SFO tilbud fra 5. – 7. trinn 

oppleves denne foreldrebetalingen som en ekstraskatt, og dermed urimelig. På bakgrunn av 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Trøndelag (SAFO) oppfordring 

ønsker Frøya kommune å innføre gratis SFO for denne gruppen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Innføring av søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage vil medføre et betydelig inntektstap 

for den enheten som moderasjonen tillegges. 

 

Innføring av gratis SFO for barn med særlige behov for 5. – 7. klasse vil årlig utgjøre kr. 

21 960,- per barn hvis barnet har full plass i SFO.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

32/18 Hovedutvalg for drift 19.06.2018 

100/18 Formannskapet 19.06.2018 

82/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

NAUSTPROSJEKTET  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å 

tilby gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved 

ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 

2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2018 sak 100/18 

 
Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ 

opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 

2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 32/18 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ 

opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 

2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

Enstemmig. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i prosjektrapporten. Det å 

tilby gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte aktiviteter til elever ved 
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ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og mestring er svært positivt. Kostnadene for høst 

2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 

Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 

teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til 

skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  

 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg 

flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere 

prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 
Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man at 

det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 
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Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» og 

dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 

bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 

Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 
Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt 
tilbakemelding fra: Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For høstsemestret 

2018 foreslås det oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret foreslås to grupper 

med til sammen inntil 12 elever. Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 90.000. for 0,3 ÅV. 

Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 
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Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då.. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1416 

Sak nr: 
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Saksbehandler: 

Knut Arne Strømøy 

Arkivkode: 

C01 &52 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

93/18 Formannskapet 05.06.2018 

83/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

GRATIS HALL- OG BANELEIE 2018  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune vedtar at barn og ungdom bosatt i kommunen skal tilbys gratis 

halleie, tilbudet gjelder barn og ungdom i alderen 0-19 år bosatt i Frøya 

kommune. Tilbudet følger skoleruta. 

2. Tilbudet gjelder for anlegg i Frøya kommunes eie. 

3. Tilbudet gjelder organisert trening for barn og ungdom drevet i regi av lag som 

er tilsluttet Norges Idrettsforbund og er medlem i Frøya Idrettsråd. Andre 

arrangementer og cuper inngår ikke i ordningen. 

4. Ordningen innføres fra oppstart av skoleåret 2018 – 2019. 

5. Kostnadene for andre halvår 2018 på kr. 250 000 tas fra «Havbruksfondet» og 

overføres virksomheten Kultur og idrett. 

6. Kommunestyret ber om at kostnadene inntil kr. 560 000 innarbeides i budsjett 

for 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022. 

7. Midlene deles ut til lagene etter dokumenterte søknader hvert halvår, fordelingen 

gjøres i tett samarbeid med Frøya Idrettsråd. 

8. Frøya kommune vedtar vedlagte retningslinjer for tildeling av gratis halleie. 

9. Kommunestyret forutsetter at sparte leieutgifter brukes til reduksjon av 

treningsavgifter for målgruppen. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 05.06.2018 sak 93/18 

 
Vedtak: 

10. Frøya kommune vedtar at barn og ungdom bosatt i kommunen skal tilbys gratis halleie, tilbudet 

gjelder barn og ungdom i alderen 0-19 år bosatt i Frøya kommune. Tilbudet følger skoleruta. 

 

Enstemmig. 

 

11. Tilbudet gjelder for anlegg i Frøya kommunes eie. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
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12. Tilbudet gjelder organisert trening for barn og ungdom drevet i regi av lag som er tilsluttet Norges 

Idrettsforbund og er medlem i Frøya Idrettsråd. Andre arrangementer og cuper inngår ikke i 

ordningen. 

13. Ordningen innføres fra oppstart av skoleåret 2018 – 2019. 

14. Kostnadene for andre halvår 2018 på kr. 250 000 tas fra «Havbruksfondet» og overføres virksomheten 

Kultur og idrett. 

15. Kommunestyret ber om at kostnadene inntil kr. 560 000 innarbeides i budsjett for 2019 og 

økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022. 

16. Midlene deles ut til lagene etter dokumenterte søknader hvert halvår, fordelingen gjøres i tett 

samarbeid med Frøya Idrettsråd. 

17. Frøya kommune vedtar vedlagte retningslinjer for tildeling av gratis halleie. 

18. Kommunestyret forutsetter at sparte leieutgifter brukes til reduksjon av treningsavgifter for 

målgruppen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommune vedtar at barn og ungdom bosatt i kommunen skal tilbys gratis halleie, tilbudet 

gjelder barn og ungdom i alderen 0-19 år bosatt i Frøya kommune. Tilbudet følger skoleruta. 

2. Tilbudet gjelder for anlegg i Frøya kommune. 

3. Tilbudet gjelder organisert trening for barn og ungdom drevet i regi av lag som er tilsluttet 

Norges Idrettsforbund og er medlem i Frøya Idrettsråd. Andre arrangementer og cuper inngår 

ikke i ordningen. 

4. Ordningen innføres fra oppstart av skoleåret 2018 – 2019. 

5. Kostnadene for andre halvår 2018 på kr. 250 000 tas fra «Havbruksfondet» og overføres 

virksomheten Kultur og idrett. 

6. Kommunestyret ber om at kostnadene inntil kr. 560 000 innarbeides i budsjett for 2019 og 

økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022. 

7. Midlene deles ut til lagene etter dokumenterte søknader hvert halvår, fordelingen gjøres i tett 

samarbeid med Frøya Idrettsråd. 

8. Frøya kommune vedtar vedlagte retningslinjer for tildeling av gratis halleie. 

9. Kommunestyret forutsetter at sparte leieutgifter brukes til reduksjon av treningsavgifter for 

målgruppen. 

 

 

Vedlegg: 

 

-Retningslinjer 

    

 

Saksopplysninger:   

 
I kommunestyresak 216/16 «Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogram 2017-2020» fikk 

rådmannen følgende oppdrag. «Rådmannen bes om å utrede nye retningslinjer for utleie av 

idrettsanlegg. Vi ber om en utredning om hvor mye det vil koste å tilby gratis leie for organiserte 

idrettsaktiviteter 0-19 år. Dette skal kun gjelde for trening og ikke for kamper, cup o.l.». 
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I sak 17/171 ble det lagt frem sak som viste kostnadene til ordningen, men saken ble returnert for å 

utarbeide kriterier. Denne saken inneholder derfor en kostnadsberegning og forslag til kriterier. 

Kriteriene er for øvrig diskutert med leder i Frøya idrettsråd som bifaller ordningen. 

Rådmannen har valgt å definere organisert idrett til den aktiviteten som drives i regi av lag og 

organisasjoner som er tilsluttet Frøya Idrettsråd. Aktiviteter der lagene stiller med trenere. 

Rådmannen har innhentet lagenes kostnader fra alle lag som har utgifter til leie av anlegg i Frøya 

kommune for barn og unge i alderen 0-19 år. Kostnadene beløper seg etter innhentede tall fra lagene 

til kr. 560 000 basert på siste kjente tall. Leieutgiftene skriver seg fra både kommunalt og 

idrettsanlegg anlegg i privat eie. 

Dette er for øvrig den klart største gruppen i kommunen når det kommer til leik, trening og fysisk 

fostring. Lag og organisasjoner på Frøya har registrert over 550 aktive barn og unge.  

Det kan videre opplyses at Sør-Trøndelag fylkeskommune har avsatt et beløp som etter søknad 

fordeles på kommuner som tilbyr gratis treningstider til barn og ungdom. Det opplyses at potten er 

kr 900 000 for 2017, en pott som fordeles på søkerne da etter innbyggertall for den enkelte 

kommune. Frøya kommune har fått mellom kr. 15 000 og 20 000 de siste årene på bakgrunn av 

halvert leie i Frøyahallene fra 2012.. Det opplyses videre at det er mellom 14 og 17 kommuner som 

har denne ordningen og søker fylket om støtte. Det er noe usikkert om denne ordningen vil 

videreføres i den nye fylkeskommunen. 

 

Frøya kommune har også andre anlegg der man leier gratis lokaler, dette gjelder bla. Frøya sjakklubb, 

bridgeklubb mannskor og andre.  

Det kan for øvrig legges til at «øvinger» ved Frøya kultur- og kompetansesenter er gratis. 

Betaling/husleie utløses først ved arrangementer med inntektspotensial.  

Rådmannen foreslår at kostnadene for andre halvår tas fra «havbruksfondet», dette utgjør kr. 

250 000. Pengene overføres til virksomheten Kultur og idrett som har ansvaret for tildelingen til de 

ulike lagene. Havbruksfondet er det gitt muntlig signaler om kommer i november, den endelige 

summen er ikke klar men midlene er mer enn tilstrekkelig. 

For 2019 legges totalbeløpet på kr 560 000 inn i budsjett. 

Som en del av inndekningen foreslår rådmannen et påslag på 50% av vedtatte satser når det gjelder 

utleie til lag/organisasjoner hjemmehørende utenfor Frøya kommune. Dette er det samme 

prissystemet Frøya Storhall har lagt seg på. Dette er for øvrig en inntektspost som er vanskelig å 

beregne da man på forhånd aldri har oversikt over etterspørsel. 

Det er flere måter å gjennomføre ordningen på, men saken er diskutert med Frøya Idrettsråd som 

ønsker seg en ordning der penger til gratis halleie deles ut til de enkelte lagene på bakgrunn av 

tilbakemelding av de faktiske utgiftene lagene har hatt. Beløpene må dokumenteres før tildeling.  

Frøya Idrettsråd ser også for seg å delta i fordelingen sammen med Frøya kommune etter samme 

modell som brukes når idrettens andel av «drifts og aktivitetstilskuddet» deles ut. Rådmannen 

støtter denne modellen da idrettsrådet sitter med størst oversikt over antall barn som kan omfattes 

av tiltaket.  

Å prioritere gruppen barn og unge er for øvrig helt i tråd med retningslinjene som gjelder fra KUD til 

lokale lag og foreninger. Det gis tilskudd til lag som har idrett og fysisk aktivitet som sitt primære 

formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og ungdom. Lag som mottar sentrale midler skal være 
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selveide og frittstående foreninger, med utelukkende selvstendige medlemmer. Alle lag som kan 

motta tilskudd på være medlemmer av Norges Idrettsforbund eller olympisk og paralympiske 

komite. 

Det er kjent at flere norske barn og unge ikke lenger har råd til å delta i organisert idrett, noe som er 

skadelig for den tradisjonelle norske idrettskulturen. Styret i Norges Idrettsforbund har dette som et 

av sine mest sentrale tema for tiden under arbeidstittelen «Idrettsglede for alle». Den sterke veksten 

i organisert barneidrett har ført til at93 prosent av alle under 18 år er eller har vært med i en 

idrettsklubb. De siste årene har andelen unge jenter økt betraktelig og gjort medlemslistene 

tilnærmet kjønnsnøytrale. Dette gjør idretten til et enda mer effektivt verktøy for å sikre unges 

opplevelse av tilhørighet. Det er på denne bakgrunn Norges Idrettsforbund har satt barneidretten 

høyt opp på agendaen. Nå er det viktigste spørsmålet hvordan idrettsklubbene landet rundt skal sikre 

at alle unger har råd til å være med på leken. 

Å sørge for gratis bane/arenaleie vil være et viktig bidrag i denne jobben. 

Vurdering: 
Ønsker man å være en kommune som satser på barn og unge, og ikke minst ønsker en befolkning 
som har lagt et godt grunnlag for god folkehelse allerede i sine barneår, kan gratis anleggsleie for lag 
og organisasjoner den beste og mest effektive sponsoravtalen en kommune kan inngå!  
 
Idrett og friluftsliv spiller definitivt en viktig rolle i det norske samfunnet. Frivillige organisasjoner satt 
i rette sammenheng, er og skal være et middel til demokratisk læring og et middel til utvikling av 
ansvar og selvstendighet. Organisasjonene som ramme skaper muligheter for møte mellom 
mennesker, som kan føre til identitetsdannelse og sosialisering. Dette gjelder ikke minst barn og 
unge. 
  
Folkehelsemeldingen, Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003)  
«Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og å styrke det som bidrar til 
bedre helse. De negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, enten det er ting vi spiser 
eller drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss. Positive faktorer handler 
blant annet om styrkende faktorer i miljøet rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og de 
nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening og å være forutsigbart og 
håndterbart». 
 
Det er en samfunnsoppgave å legge til rette for at så mange barn og unge som mulig, kan ta del i 
organisert idrett. Mye av dette samfunnsansvaret utføres daglig gjennom lag og organisasjoner. Å 
tilby gratis halleie for barn og unge vil gjøre det mulig for alle barn, uten å ta hensyn til familiens 
inntekt å delta i leik, trening og fysisk aktivitet. 
 
Rådmannen vil videre påpeke at det i kommuneplanens samfunnsdel står at folkehelsekonsekvenser 
skal vurderes i alle politiske saksfremlegg. I denne saken er det folkehelse som er det beste 
argumentet både når det gjelder fysisk aktivitet, holdningsskapende arbeid, et mangfoldig 
fritidstilbud og et aktivt frivillighetsarbeid. Gratis halleie vil forhåpentligvis føre til en sprekere 
befolkning samt fylle våre flotte idrettsanlegg med glade barn i full aktivitet. I tillegg mener 
rådmannen at idretten er en av de beste arenaene for integrering og at dette tiltaket vil gjøre terskel 
for å delta i organisert idrett enda lavere. 
 
Rådmannen ønsker en evaluering av ordningen etter perioden 2019 – 2022 for å vurdere effekten. 
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Unntatt offentlighet Ofl §23 

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

164/16 Formannskapet 06.12.2016 

10/17 Kommunestyret 26.01.2017 

91/17 Formannskapet 30.05.2017 

62/17 Kommunestyret 01.06.2017 

102/18 Formannskapet 19.06.2018 

85/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY BEHANDLING  

 
 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny tomt på 

museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som foreslått i 

saksfremlegget.  

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når anbud er 

mottatt. 

Saken legges frem for Formannskapet og Kommunestyret. 

 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2018 sak 102/18 

 

Vedtak: 
Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny tomt på 

museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere oppføring 

på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som foreslått i saksfremlegget.  

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når anbud er 

mottatt. 

Saken legges frem for Formannskapet og Kommunestyret. 

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 01.06.2017 sak 62/17 

 
Vedtak: 

 Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging er funnet. 

Frist for gjennomføring nedtaking settes til 10. August. 

 

 Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

Enstemmig.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 91/17 

 
Vedtak: 

 Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for gjenoppbygging er funnet. 

Frist for gjennomføring settes til 10. August. 

 

 Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid.  

 

 Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

 

Enstemmig.  

 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.01.2017 sak 10/17 

 
Vedtak: 

Saken utsettes i påvente av ferdigstillelse av handlingsplan/ tiltaksplan for kulturminner i Frøya kommune. 

Denne forventes ferdigstilt i løpet av 3 mnd. 

 

Enstemmig. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 164/16 

 
Vedtak: 

Gammelskolen ved Sistranda skole vedtas rives. 

Saken legges fram for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet, etter at anbud er innhentet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny tomt 

på museumstunet.  
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Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som 

foreslått i saksfremlegget. 

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når anbud 

er mottatt.  

 

 

Vedlegg: 
 

Situasjonsplan – Ny plassering på «Museumstunet» 

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 20.06.2017 

 

Saksopplysninger:   
 

Sistranda gamle skole skal flyttes fra nåværende plassering i skolegården ved dagens skole til 

museumstunet. Det er vurdert to ulike alternativ henholdsvis riving og merking av 

bygningsdelene for så oppsetting på nytt eller flytting av skolen med kran og bil, for oppsetting 

på ny grunnmur. 

Fylkeskommunens kulturavdeling anbefaler at skolen flyttes hel, da dette vil være minst 

skadelig for bygningsdelene, da en riving vil kunne skade deler av bygningen både under 

rivingen og oppbyggingen på ny tomt. 

Vurdering: 

 

Dersom skolen skal flyttes hel må skifertaket tas ned, samt at tilbygget(inngangspartiet) må 

rives både for å redusere vekten og størrelsen på bygget. For å redusere høyden på bygget, slik 

at man kan passere under gangbroen mellom Sistranda skole og videregående skole, så må 

også takstolene demonteres.Ved flytting må det benyttes to store kranbiler samt trekkvogn. I 

tillegg må deler av gjerdet ved ballbingen tas ned. 

ON arkitekter er engasjert til å utarbeide en planskisse for plassering av skolen på ny tomt, som 

senere kan viderebearbeides til en reguleringsplan for museumstunet. Situasjonsplanen følger 

vedlagt og her er også det gamle «rådhuset» som ligger lagret på Kvisten, samt et fjøs 

innplassert. Det er gitt dispensasjon for flytting av skolen til den nye tomta, samt bygging av 

veg. 

Alternativet med riving av bygningsmassen for så å sette den opp på den nye grunnmuren er 

vanskelig å anslå. Dette arbeidet må også utføres av entreprenører som har erfaring med riving 

og oppsetting av verneverdige bygg. Kostnadene til prosjektering, vegbygging og grunnmur vil 

være de samme om man velger å rive bygningen for senere å sette den opp igjen. Det samme 

gjelder for riving av taket for senere pålegging av nytt tro samt pålegging av taksteinen. 

Imidlertid kan en da utsette arbeidene med veg og ny tomt ved at man midlertidig lagrer 

bygningen.  
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Vi har vært i kontakt med snekkerfirma om en slik riving og de mener at riving vil skade 

bygingsdelene så mye at store deler av bygningen da må ertstattes med nye materialer ved 

nyoppføring. Noe av hensikten med å ta vare på bygningen vil derfor falle bort og rådmannen 

vil derfor ikke tilrå denne løsningen. Dette er også tilråding fra kulturavdelingen i 

fylkeskommunen. 

Rådmannen tilrår at bygningen flyttes til ny tomt på museumstunet og at det snarest innhentes 

anbud på arbeidene. Flyttingen bør skje i løpet av skoleferien, men dersom dette ikke er mulig 

så kan selve flyttingen skje i løpet av skolens høstferie. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplan for Sistranda 
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PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I TRØNDELAG 2017-2022  

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune forplikter deltagelse i prosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et 

barn». Dette innebærer at ansatte deltar på kurs og kompetanseøkning knyttet til valgt 

tiltak, samt at tiltakene som skal fremme barn og unges helse (psykisk og fysisk) 

prioriteres i det daglige arbeidet. 

2. Tiltakene som skal prioriteres velges av styringsgruppen for prosjektet, i samarbeid med 

Forum helsefremming/SLT. 

3. Frøya kommune forplikter seg til å bidra med arbeidsinnsats tilsvarende midler til 

prosjektet fra Trøndelag fylkeskommune/Helsedirektoratet. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 24/18 

 
Vedtak: 

4. Frøya kommune forplikter deltagelse i prosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn». Dette 

innebærer at ansatte deltar på kurs og kompetanseøkning knyttet til valgt tiltak, samt at tiltakene som 

skal fremme barn og unges helse (psykisk og fysisk) prioriteres i det daglige arbeidet. 

5. Tiltakene som skal prioriteres velges av styringsgruppen for prosjektet, i samarbeid med Forum 

helsefremming/SLT. 

6. Frøya kommune forplikter seg til å bidra med arbeidsinnsats tilsvarende midler til prosjektet fra 

Trøndelag fylkeskommune/Helsedirektoratet. 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommune forplikter deltagelse i prosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn». 

Dette innebærer at ansatte deltar på kurs og kompetanseøkning knyttet til valgt tiltak, samt at 

tiltakene som skal fremme barn og unges helse (psykisk og fysisk) prioriteres i det daglige 

arbeidet. 

2. Tiltakene som skal prioriteres velges av styringsgruppen for prosjektet, i samarbeid med Forum 

helsefremming/SLT. 
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3. Frøya kommune forplikter seg til å bidra med arbeidsinnsats tilsvarende midler til prosjektet fra 

Trøndelag fylkeskommune/Helsedirektoratet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Program for folkehelse 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes 

arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke 

kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal 

særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme 

lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges 

vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges 

trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å 

fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.  

 

Betegnelsen «program» innebærer flere parallelle og koordinerte prosesser som samlet skal 

bidra til å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunene:  

 

1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene  

2. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker  

3. Videreutvikling og implementering av styringsdata  

4. Styrket samarbeid mellom aktører  

5. Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene  

 

Hovedinnretningen for programmet er samfunnsutvikling for god folkehelse og innebærer i 

denne sammenheng befolkningsrettet arbeid og oppmerksomhet mot påvirkningsfaktorer på 

helse. Utjevning av sosiale forskjeller i barn og unges helse og livskvalitet er en sentral 

ambisjon i satsingen.  

 

Psykiske plager og lidelser er noen av våre største folkehelseutfordringer, men det har i 

begrenset grad vært søkelys på hva vi kan gjøre for å fremme psykisk helse i befolkningen. 

Riksrevisjonens undersøkelse (Dok 3:11 2014-2015) viser at det er stor variasjon i hvor langt 

kommunene har kommet i å etablere et systematisk folkehelsearbeid. For eksempel oppgir over 

halvparten av kommunene at psykisk sykdom og plager er de største folkehelseutfordringene, 

men at de er usikre på hvordan de skal møte dette.  

 

Regjeringen har som mål å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. 

Flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og de sosiale forskjellene i psykisk helse skal 

reduseres. Program for folkehelsearbeid i kommunene er en oppfølging av Meld. St. 19 (2014-

2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter og ett av tiltakene for å følge opp 

Riksrevisjonens anbefalinger etter revisjonen av folkehelsearbeidet.  

Kommunene har gjennom folkehelseloven plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte 

kommunens folkehelseutfordringer. Dette er nødvendig, men krevende, for å nå målet om en 

samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse og utjevner sosiale helseforskjeller.  
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Utgangspunktet for valg og iverksetting av tiltak er kommunens egen oversikt over 

helsetilstanden og påvirkningsfaktorer og forankring av mål og strategier for folkehelsearbeidet 

i planer etter plan- og bygningsloven. Koblingen mellom folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven skal bidra til at kommunene i ivaretar helsehensyn i samfunnsplanleggingen og 

at folkehelsearbeidet blir sektorovergripende. Staten skal understøtte det kommunale 

folkehelsearbeidet og vil gjennom programmet bidra til en styrket satsing på det systematiske 

folkehelsearbeidet generelt og kunnskapsbaserte folkehelsetiltak spesielt.  

 

En sentral del av programmet er å styrke kommunene som premissleverandør for forskning. 

Dette er i tråd med Regjeringens handlingsplan for å følge opp HelseOmsorg21-strategien, der 

det legges vekt på at det er behov for mer systematisk utvikling og bruk av forskningsbasert 

kunnskap om effekten av tiltak i folkehelsearbeidet. Handlingsplanen peker på at 

forskningsinnsatsen skal styrkes og i større grad rettes inn mot lokale prioriteringer. 

Kommunene skal medvirke til og legge til rette for forskning og innovasjon i 

folkehelsearbeidet. 

 

 

 

«Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» 

I forbindelse med tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune gjennom Program for 

folkehelse har Frøya kommune igangsatt et arbeid for å bedre barn og unges psykiske helse. 

Prosjektet har en varighet på 3-5 år, men målet er å implementere virksomme tiltak i den 

daglige kommunale driften utover prosjektperioden. 

 

Idédugnad ble gjennomført 20.november med stort oppmøte og engasjement. Resultatet ble en 

stor idébank av tiltak for å bedre lokalsamfunnets innsats for å fremme god helse blant barn og 

unge i Frøya kommune. Dugnadsdeltakerne jobbet også med en prioritering av tiltakene med 

tilhørende grov handlingsplan, som i ettertid har blitt sortert videre av Forum helsefremming. 

 

Tiltakene som er utarbeidet er tett knyttet til de hovedfokusområder man mener kan ha 

betydning for utfordringsbildet kunnskapsgrunnlaget viser – foreldrerolle og livsmestring. 

Regionalt kompetansesenter for barn og unge, RKBU og NTNU, Senter for helsefremmende 

forskning vil utføre forskningsarbeid på prosjektet. 

 

Prosjektet er organisert i en styringsgruppe og flere arbeidsgrupper.  

Styringsgruppen består av ordfører, politisk representant fra opposisjon, borgerrepresentant, 

leder Frøya ungdomsråd, representant fra næringsliv, kommuneoverlege/leder forum 

helsefremming og frisklivskoordinator. Leder for Forum helsefremming fungerer som sekretær 

for styringsgruppen. 

Arbeidsgruppene er bredt sammensatt, både av offentlig ansatte, brukerrepresentanter og 

private aktører. 

 

Mandat styringsgruppe: prioritere tiltak, justere retning utfra rapportering fra arbeidsgruppene 

Mandat arbeidsgrupper: drive tiltakene, rapportere fremdrift til styringsgruppe 

 

 

 

 

Vurdering: 
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Ut fra utfordringsbildet som kunnskapsgrunnlaget synliggjør, kan man se at det er behov en 

helhetlig strategi for det helsefremmende arbeidet hva gjelder barn og unges helse. Program for 

folkehelse og prosjektet «Det trengs ei hel øy…» sikrer konkrete tiltak for denne strategien. 

Programmet sikrer også forskning på hovedtiltaket, for å kartlegge om tiltaket har effekt. Det 

er derfor vesentlig at Frøya kommune forpliktes, både blant ansatte i tjenestene, administrativt 

og politisk, og at det er en felles forståelse av og fokus på anbefalt tiltak. Det er viktig at alle 

ser viktigheten av helhetlig gjennomføring for best mulig effekt.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplanens samfunnsdel: 

Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 

uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. 

Prosjektet treffer 5 av 6 punkt under «Sånn vil vi ha det:» under Levekår og Folkehelse: 

 Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til 

hverdagen og voksenlivet. 

 Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen 

og i fritida.  

 Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøya-samfunnet. 

 Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for 

øvrig.  

 Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Arbeidsinnsats tilsvarende tilsagnsbeløp fra Trøndelag fylkeskommune og Helsedirektoratet. 
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AVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL OG ORKDAL KOMMUNE OM DRIFT 

AV LEGEVAKT OG KOMMUNALE AKUTTDØGNSENGER  

 

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

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

av legevakt og kommunale akutte døgnsenger. (Se vedlegg 6) 

 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 27/18 

 

Vedtak: 
 

1:   Frøya kommune slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital om drift av legevakt og 

kommunale akutte døgnsenger. (Se vedlegg 6) 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1:   Frøya kommune slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital om drift av 

legevakt og kommunale akutte døgnsenger. (Se vedlegg 6) 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

Orkdalsregionen». (Se vedlegg 2) 
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 Det vises til vedtak i Vertskommunenemnd SiO i møte 12. mars 2018 i sak 3/18, der nemda 

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

legevakt og KAD-senger. (Se vedlegg 3)  

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

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

 Styret i St. Olavs Hospital vedtok den fremforhandlede avtalen 22. februar. (Se vedlegg 5) 

 Det vil bli utarbeidet avtale mellom St Olavs Hospital og allmennleger som går legevakt. 

Avtalen har til hensikt å regulere praktiske formål når det gjelder gjennomføring av legevakter. 

Avtalen utarbeides i samråd med legeforeningen. 

 

 

Vurdering: 

 
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 2012 med flere formål. Et av formålene var 

å i fellesskap drifte kommunale akutte døgnplasser (KAD). De andre formålene var, sitat fra 

Vertskommuneavtale SiO:  

a) Bidra til at kommunene har høy faglig kompetanse, kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte 

oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, rask saksbehandling, habilitet og 

rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et godt samarbeid med andre offentlige instanser 

 

b) utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste 

 

c) Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig 

kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

d) Legge forholdene til rette for kostnadseffektive og nyskapende interkommunale tjenester i 

skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ til å utrede muligheten for å danne en felles 

mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. Formålet var å yte bedre tjenester og spare penger (vedlegg 7). 

Denne utredningen (se vedlegg 2) konkluderte med at det anbefales å opprette et samarbeid om felles 

drift av legevakt, akuttmottak og KAD-senger. Utredningen anbefaler at det skjer en driftsoverdragelse 

av legevakt og KAD-senger fra Orkdal kommune som vertskommune til St. Olavs Hospital.   

Avtale med allmennlegene i legevaktsordningen vil bli utarbeidet 

Den fremforhandlede avtalen med St. Olavs Hospital har vært kvalitetssikret av et utvalg rådmenn. Den 

har også vært oppe til drøfting i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen, i Arbeidsutvalget i 

Orkdalsregionen, og i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen. Den skal opp på regionrådsmøte i 

Orkdalsregionen 7. og 8. juni. 

 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs 

Hospital om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 
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Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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VERTSKOMMUNEAVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID OG KOMMUNALE 

DØGNSENGER (KAD) OG MELLOM ORKDAL KOMMUNE OG KOMMUNER I 

ORKDALSREGIONEN  

 

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

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

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

kommunale akutte døgnsenger (vedlegg 1), og  

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

2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

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

Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 26/18 

 
Vedtak: 

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

(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale akutte 

døgnsenger (vedlegg 1), og  

b)  Frøya kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 sånn at 

denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

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

Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

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

(vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om drift av legevakt og kommunale akutte 

døgnsenger (vedlegg 1), og  
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b)  Frøya kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 

sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

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

Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene 

 

 

Vedlegg: 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

Orkdalsregionen». (Se vedlegg 2)   

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

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

legevakt og KAD-senger. (Se vedlegg 3)  

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

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

 Styret i St. Olavs Hospital vedtok den fremforhandlede avtalen 22. februar. (Se vedlegg 5) 

 Det er et ønske om at kostnadsfordelingen utredes. 

 Det er en forutsetning at utviklingsarbeidet blir videreført og ordførerkollegiet i 

Orkdalsregionen tilrår at utviklingsdelen innen helsesamarbeidet i Orkdalsregionen legges under 

regionrådet. 

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

erklærte behov. 

 Valg av kontorkommune for Orkdalsregionen behandles i egen sak i kommunene 

 

Vurdering: 

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

Orkdal kommune om drift av legevakt og KAD-senger. Se vedlegg 6.  

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 2012 med flere formål. Et av formålene var 

å i fellesskap drifte kommunale akutte døgnplasser (KAD). De andre formålene var, sitat fra 

Vertskommuneavtale SiO:  

a) Bidra til at kommunene har høy faglig kompetanse, kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte 

oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, rask saksbehandling, habilitet og 

rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et godt samarbeid med andre offentlige instanser 

 

b) Utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste 

 

c) Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig 

kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

d) Legge forholdene til rette for kostnadseffektive og nyskapende interkommunale tjenester i 

skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  
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Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen (SiO) har vært gjenstand for mange diskusjoner i Orkdalsregionens 

samarbeidsarenaer siden opprettelsen i 2012. Ofte har temaet vært at man valgte en ikke hensiktsmessig 

organisasjonsform. Formen som ble valgt var et vertskommunesamarbeid med nemd. Det kan virke som 

at bakgrunnen for diskusjonene har bunnet i ulike forventinger til hva et helsesamarbeid i 

Orkdalsregionen skal være. I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ til å utrede muligheten for å 

danne en felles mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. Formålet var å yte bedre tjenester og spare penger 

(vedlegg 7). Denne utredningen (se vedlegg 2) konkluderte med at det anbefales å opprette et samarbeid 

om felles drift av legevakt, akuttmottak og KAD-senger. Utredningen anbefaler at det skjer en 

driftsoverdragelse av legevakt og KAD-senger fra Orkdal kommune som vertskommune til St. Olavs 

Hospital.   

Ulike forventninger til innholdet i helsesamarbeidet, ulike prioriteringer, samt den valgte 

organisasjonsformen med vertkommunesamarbeid med politisk nemd har manglende måloppnåelse på 

utviklingsområdet. De ulike kommunene har forskjellige behov og prinsippet om at alle kommunene skal 

samarbeide om det samme har vært vanskelig å oppnå.  

Etter hvert har man kommet til enighet om at regionrådet i Orkdalsregionen kan ta ansvar for 

utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. På et møte mellom ordførerne i Orkdalsregionen 1. februar 

2018, kom de frem til noen prinsipper for det videre samarbeidet innen helseutvikling i Orkdalsregionen. 

Blant disse var at SiO splittes i SiO drift og SiO utvikling. Videre var det enighet om at det avsettes 

utredningsressurser for ivaretakelse av utviklingsplanen for helsesamarbeidet, samt grunnfinansiering av 

oppstartsutredninger.  I samme møtet ble det understreket at det er viktig at det lages gode koblinger 

mellom drift og utvikling. I og med at utviklingsoppgavene legges til en annen kontorkommune enn 

Orkdal, må rådmannen i Orkdal henvende seg til rådmannen i kontorkommunen for utviklingsoppgavene 

ved behov for bestand. I nevnte ordførermøte ble det gitt uttrykk for at helsesamarbeidet trengte en 

«restart» og denne omorganiseringen vil gavne det formålet. Disse prinsippene synliggjør en vilje til å 

videreføre utviklingsarbeidet innen helseområdet i Orkdalsregionen.  

Den fremforhandlede avtalen med St. Olavs Hospital har vært kvalitetssikret av et utvalg rådmenn. Den 

har også vært oppe til drøfting i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen, i Arbeidsutvalget i 

Orkdalsregionen, og i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen. Den skal opp på regionrådsmøte i 

Orkdalsregionen 7. og 8. juni 2018. 

Det er bedt om en utredning når det gjelder kostnadsfordelingsmodellen. Et naturlig tidspunkt å innføre 

nye kostnadsfordeling vil være 1.1.2020 når det nye kommunekartet er på plass. 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 

a) Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremlagte vertskommuneavtalen mellom 

Orkdal kommune (vertskommune) og kommunene om drift av legevakt og kommunale akutte 

døgnsenger.  

b) Rådmannen anbefaler at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 sånn at denne 

kan behandles politisk før 1.1.2020 

c) Rådmannen anbefaler at utviklingsarbeidet innen helse legges til regionrådet i Orkdalsregionen og at 

dette behandles i egen sak til kommunene 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 
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Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1427 

Sak nr: 

89/18 

Saksbehandler: 

Torny Dahlø Sørlie 

Arkivkode: 

518 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

28/18 Hovedutvalg for drift 19.06.2018 

89/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG 

KONTORKOMMUNEAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG KOMMUNER 

I ORKDALSREGIONEN  

 

 
Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 28/18 

 

Vedtak: 

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

kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen.  

b)  Frøya kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 slik at 

denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

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

kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen.  

b)  Frøya kommune slutter seg til at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 

slik at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

 

Vedlegg: 
 

1. Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale  

2. Vedtekter for Orkdalsregionen  

3. Besparelse Orkdalsutredning felles mottaksenhet 

 

Saksopplysninger:   

 

BAKGRUNN 

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

Orkdalsregionen og i helsesamarbeidet på utviklingssiden. 
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 Virksomhetsoverdragelse av legevakt og KAD til St. Olavs hospital og samordning av 

mottaksfunksjon tilknytta Orkdal sjukehus gjør at utviklingsarbeidet kan organiseres på andre 

måter. 

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

stillingsressurs på helseutvikling.  

 Skaun kommune er ønsket som kontorkommune 

 

 

VURDERING 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

og det har vært enighet om oppgaveløsing og kostnadsfordeling  

(Agdenesmodellen). Samarbeidet reguleres etter vedtekter for regionrådet i Orkdalsregionen 

(se vedlegg). Medlemskommunene er pr i dag Agdenes, Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, 

Hemne, Rindal, Meldal, Skaun. I tillegg er Rennebu, Surnadal, Halsa og Ørland observatører 

og betaler halv medlemsavgift.  

 

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

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

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

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

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

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

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

kommune som vertskommune til St. Olavs Hospital.   

 

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

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

samarbeide om det samme har vært vanskelig å oppnå. Etter hvert har det kommet til enighet 

om at regionrådet i Orkdalsregionen kan ta ansvar for utviklingsområdet innen 

helsesamarbeidet. På et møte mellom ordførerne i Orkdalsregionen 1. februar 2018, kom de 

frem til noen prinsipper for det videre samarbeidet innen helseutvikling i Orkdalsregionen. 

  

Blant disse var at SiO splittes i SiO drift og SiO utvikling. Videre var det enighet om at det 

avsettes nok midler til en personressurs på heltid og nok midler til drift av avtalte oppgaver og 

oppstartsutredninger. I samme møte ble det understreket at det er viktig at det lages gode 

koblinger mellom drift og utvikling, og at utvikling kan legges til en annen kontorkommune 

enn Orkdal. I nevnte ordførermøte ble det gitt uttrykk for at helsesamarbeidet trengte en 

«restart» og denne omorganiseringen vil gavne det formålet. Det har vært gitt uttrykk for 

bekymring for utviklingsområdet når SiO i sin nåværende form opphører med en 
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driftsoverdragelse av KAD og legevakt til St. Olavs Hospital. Disse prinsippene synliggjør en 

vilje til å videreføre utviklingsarbeidet innen helseområdet i Orkdalsregionen.  

 

Det økonomiske omfanget av dagens sekretariatsfunksjon i Orkdalsregionen videreføres. 

Helsesamarbeidet videreføres med samme økonomiske ramme som sekretariatsfunksjonen i 

dagens regionråd, justert for lønnsbetingelser. Budsjett 2018 for sekretariatet er i dag kr 

1.312.000,-. Justert for lønn vil tilsvarende for helseutviklingsdelen være kr 1.560.000.   

 

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

den totale besparelsen fremkommer.  

 

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

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

kostnadsfordelingen på nytt. Regionrådet skal utrede kostnadsfordelingen før sommeren 2019 

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

 

 

 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 

 

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

 interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og 

kommuner i Orkdalsregionen 

 

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

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

2020. 

 

 



 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1708 

Sak nr: 

90/18 

Saksbehandler: 

Roger  Antonsen 

Arkivkode: 

Q10 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

90/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

DELSTRATEGI VEG - HØRINGSUTTALELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken ettersendes. 

 

Vedlegg: 

 
Delstrategi veg – Hørings-/innspillsdokument 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1711 

Sak nr: 

91/18 

Saksbehandler: 

Svanhild Mosebakken 

Arkivkode: 

205 Q10 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

91/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

TAKST- OG RABATTSYSTEM FV. 714 LAKSEVEGEN TRINN 2  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Snillfjord/Hitra/Frøya kommune slutter seg til forslag til takst- og rabattsystem for Fv. 714 

Laksevegen trinn 2 som oppgitt i gjeldende sak. 

2. Innkreving i henhold til foreslått takst- og rabattsystem for fv. 714 Laksevegen trinn 2 kan starte opp 

umiddelbart etter innkreving til finansiering av bompengeandelen knyttet trinn 1 av Fv. 714 

laksevegen prosjektet er sluttført. 

 

 

Vedlegg: 
 

Notat lokalpolitisk behandling Lakseveien trinn 2, 14.06.18 

 

 

Saksopplysninger:   
 

 

Gjeldende forutsetninger: 

 Prop. 133 S (2016-2017), fv. 714 Stokkhaugen – Sunde i Trøndelag trinn 2 (Lakseveien) 

 Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016) 

 FT saknr 81/16 (STFK). Fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Laksevegen), trinn 2 

 Notat fra Statens vegvesen av 14.06.2018. Lokalpolitisk behandling av takst – og rabattsystem fv. 714 

Lakseveien trinn 2 

 
Bakgrunn: 

Basert på Stortingets vedtak  den 19. juni 2017, jf. Prop. 133 S (2016-2017), Innst.471 S (2016-2017) fv. 714 

Stokkhaugen – Sunde i Trøndelag trinn 2 (Lakseveien) legges forslag til endelig takst- og rabattsystem fram for 

behandling. Gjeldende innkreving knyttet til finansiering av trinn 1 av Fv. 714 laksevegen prosjektet opphører 

juli/august 2018 i og med bompengeandelen for trinn 1 da er ferdig finansiert.  

Som lagt til grunn i Prop. 133 S videreføres dagens innkrevingsordningen fra trinn 1 til trinn 2 med innkreving 

av bompenger i to automatiske bomstasjoner på fv.714 i Snillfjord kommune, en på Våvatnet og en på Valslag, 

med innkreving i begge retninger.  

 



Saknr: 91/18 

Faktiske opplysninger: 

Takstvedtak for trinn 2 vil avløse gjeldende takstvedtak for trinn 1 av 15.11.2017.  

Ved Stortingets godkjenning av trinn 2 i prosjektet er det lagt til grunn en gjennomsnitts-takst fordelt på 

bomstasjoner med kr 75 på Valslag og kr 58 på Våvatnet (2017 kr) for kjøretøy i takstgruppe 1 og 2.  

- Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i 

kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 

 

- Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, unntatt kjøretøy i 

kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 

Basert på kjente tall for fordeling av trafikk etter kjøretøy og inntekt for 2017 er bruttotakst beregnet med 

utgangspunkt i gjennomsnittstakst for de respektive kjøretøygruppene. Beregningene er basert på kjente tall for 

fordeling av trafikk etter kjøretøy og inntekt for 2017.  

Det er i øvrig ved beregning av takstene, som forutsatt i Prop. 1 S (2016-2017), lagt til grunn at 

kostnadsfordeling mellom lette og tunge kjøretøy (takstgruppe 1 og 2) skal forbli tilnærmet uforandret. I 

forhold til dagens takster for Laksevegen trinn 1 betyr kalkulasjoner basert på omtalte oppdaterte trafikktall for 

2017 således en liten justering i vekting mellom takstgruppe 1 og 2. Dette slik takster for takstgruppe 1 har en 

liten økning mens takster for takstgruppe 2 en liten reduksjon. Alt for i henhold til Proposisjon å opprettholde 

vekting mellom takstgruppene som lagt til grunn.  

Nedenstående forslag til takster er indeksjusterte i henhold til konsumprisindeksen pr april 2018 og neste 

indeksjustering av takstene vil tidligst skje 1. januar 2020.  

Nye takster for Fv. 714 Laksevegen trinn 2 gjeldende fra 01.08.2018 (2018-kr): 

  Takstgruppe 1 Gjeldende 

takster trinn 1 

Takstgruppe 2 Gjeldende 

takster trinn 1 

Fv. 714 Valslag kr         71 68 kr           238 252 

Fv. 714 Våvatnet kr         57 53 kr           190 199 

 

Nærmere om rabatt- og fritaksordninger. 

Takst- og rabattsystemet for Lakseveien trinn 2 er i samsvar med vedtatte omlegging av takst- og 

rabattstrukturen for bompengeprosjekt. 

Følgende rabatt- og fritaksordninger gjelder: 

 Brikkerabatt: Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 20 pst. rabatt. Øvrige 

kjøretøy får ingen rabatt. 

 

 Passeringstak: Med AutoPASS- avtale betales det maksimalt for 40 passeringer per bomstasjon 

for takstgruppe 1 innenfor en kalendermåned. 

 

 Det gis fritak etter gjeldende takstretningslinjer, per i dag gjelder følgende: 

o Motorsykler og mopeder 

o Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet 

o Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt 

o Kollektivtransport i konsesjonert rute. 

o Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjeneste- oppdrag. 
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o Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse, utstedt med en varighet på minst 

to år 

Med unntak for moped og motorsykkel forutsetter alle rabatter og fritak elektronisk brikke og gyldig 

AutoPASS-avtale. 

Drøftinger: 

Forslag til takst- og rabattsystem for Fv. 714 Laksevegen trinn 2 er i henhold til Prop. 133 S, og at betrakte som 

en videreføring av dagens innkrevingsordning knyttet til trinn 1 og med forutsettinger om vekting mellom 

takstgrupper lagt til grunn. 

I henhold til Prop. 1 S (2016-2017) skal det etter ett til to års drift av trinn 2, hva som for dette prosjekt svare 

til ved ferdigstillelse, gjøres en ny vurdering av hvorvidt takstene gjenspeiler den gjennomsnittstaksten som er 

forutsatt i Prop. 133 S (2016-2017), samtidig som disse jf. Proposisjonen vil bli vurdert ut fra kjente faktorer 

som låneopptak, lånerente og utbyggingskostnad. Oppdaterte trafikk og inntektstall vil da også bli lagt til grunn 

i beregningene.  

 

Vurdering: 

 
Konklusjon:  

Det anbefales å slutte seg til forslag til takst- og rabattsystem for Fv. 714 Laksevegen trinn 2 som oppgitt i 

gjeldende sak. 

Innkreving i henhold til foreslått takst- og rabattsystem for fv. 714 Laksevegen trinn 2 bør starte opp 

umiddelbart etter innkreving til finansiering av bompengeandelen knyttet trinn 1 av Fv. 714 laksevegen 

prosjektet er sluttført. 

 

Forhold til overordna planverk: 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1587 

Sak nr: 

92/18 

Saksbehandler: 

Marit Wisløff Norborg 

Arkivkode: 

C03 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

106/18 Formannskapet 19.06.2018 

92/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

TITRANSPELET 2019  

 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet som kulturutvalg er referansegruppe til spelet og rådmann skal 

rapportere fremdrift til kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.06.2018 sak 106/18 

 
Vedtak: 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet som kulturutvalg er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere 

fremdrift til kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og handlingplan 

for 2019.  
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5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til kulturutvalget 1 

gang i måneden.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 

 

Saksopplysninger:   

Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles lokalt. 

Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått opp blant 

annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, blant annet på 

grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 fiskere omkom i 

uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

Spelplass: 

Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som spelplass 

ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  

Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform om at 

Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 
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Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, trygge 

musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 

-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved denne 

type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt på 

dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 

-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. Viktig å 

ta hensyn til alles behov. 
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-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og bilder på 

skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre. 

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 

I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på de 

siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 

Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 

Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 

i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  
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På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 

hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 

Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 13.oktober 

 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  

1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 

 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 

frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Web-ansvarlig              

 

 

 

B) 

1: Kirken/Kultur  

 

 

 

2: Kultur/Grendelag  

 

3: Kultur/Frivillighet                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
A) 13.10 

 

 

 

B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 

13.10 

 

2: 13.10 

 

3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 

foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken som 

vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det kunstneriske, 

økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, spelplass, musikk, 

sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt kommunale virksomheter vil 

også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det overordnede ansvaret for Titranspelet 

2019. 

Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det er 

mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program og 

søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 

bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

 

 

 

 

Kostnader: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler   - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 

Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 
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Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 

Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører   10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

      

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

  Budsjettforutsetninger Budsjett 

Billettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning   250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

 

 

 

Vurdering: 

Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 
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Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  

 



Saknr: 93/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1563 

Sak nr: 

93/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

X42 &13 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

93/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

UTTALELSE VEDRØRENDE FRAMTIDIG LEDELSE VED FOSEN TINGRETT  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya Kommunestyre slutter seg til uttalelsen fra Fosen regionråd vedr. framtidig ledelse ved Fosen 

tingrett. 

 

 

Vedlegg: 
 

Uttalelse vedr. framtidig ledelse ved Fosen tingrett. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1274 

Sak nr: 

94/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

83/18 Formannskapet 22.05.2018 

94/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

MØTEPLAN 2.HALVÅR 2018  

 

Utvalgenes innstilling til kommunestyret: 

 

Møteplan 2. halvår 2018 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

KST 30.08 27.09 25.10 29.11 13.12 31.01 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFF 23.08 13.09 11.10 08.11 06.12   

HFD 21.08 20.09 18.10 06.11  11.12 15.01  

KU             

ER             

KBR             

 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 12. og onsdag 13 november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 13. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på   Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på  Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd     Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.05.2018 sak 83/18 

 

Vedtak: 

Møteplan 2. halvår 2018 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

KST 30.08 27.09 25.10 29.11 13.12 31.01 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFF 23.08 13.09 11.10 08.11 06.12   

HFD 21.08 11.09 09.10 06.11  04.12   

KU             

ER             

KBR             

 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 12. og onsdag 13 november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 13. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 

Enstemmig. 

 

 
Behandling i hovedutvalg for forvaltning den 14.06.2018 sak 102/18 

 
Vedtak: 

 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFF 23.08 13.09 11.10 08.11 06.12   

 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 19.06.2018 sak 25/18 

 

Vedtak: 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFD 21.08 20.09 18.10 06.11  11.12 15.01  

 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Møteplan 2. halvår 2018 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

KST 30.08 27.09 25.10 29.11 13.12 31.01 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFF 23.08 13.09 11.10 08.11 06.12   

HFD 21.08 20.09 18.10 06.11  11.12   

KU             

ER             

KBR             
 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 13. og onsdag 14. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 13. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1714 

Sak nr: 

95/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

95/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

21.06.2018 

Arkivsaksnr: 

18/1715 

Sak nr: 

96/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

96/18 Kommunestyret 21.06.2018 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1713    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 31.05.18  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 31.05.18 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 31.05.18 

 

 

 

 





































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1709    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAK 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat møte i styringsgruppa 12.06.18 

Sommerstenging av senger ved St. Olavs hospital 

 

 

 

 



1 

 

 

                                                                 Referat 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 

 
Sted: Møterom KST 

          

Møte nr. 10 -2018 

Møtedato:   
12.06.18. 

 

 

Kl 12.00 -13.00 

 

Svanhild Mosebakken  
Beathe Sandvik Meland 
Kristin R. Storø 
Pål Terje Bekken 
Thomas Sandvik 

Torny D. Sørlie  

 

 
Berit G. og Andreas K. er invitert inn på sak. 

  

Sted: Møterom KST 
 

 

Møteleder:  

Svanhild 
Referent:  

Torny 

 

Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. 

Orientering/Drøfting/Beslutning 
Type Ansvarlig 

116 -18 Godkjenning av siste referat, 02.05.18 

Vedtak: Referat godkjent 

B Svanhild 

117-18 Avklaring av mandat fra arbeidsgruppen rus/psykisk helse  

bo og driftsform. (Oppgave lagt til linja i fase 3) 

 
Behandling i styringsgruppa. 

Styringsgruppa presiserer at dette er en orienteringssak og ikke en 

vedtakssak. 

 I midlertid deler styringsgruppa arbeidsgruppas forståelse av 

mandatet, og ber arbeidsgruppa fortsette det pågående arbeidet.  

Styringsgruppa har følgende innspill videre: 

 Viktig å samle flest mulig tjenester /samlokalisering i fh. til 

ressursutnyttelse. Det vil si større fleksibilitet, 

videreutvikle heltidskulturarbeidet og større bruk av / 

fagkompetanse på tvers. 

 

O 

D 

 

Berit 

Gulbrandsen/ 

Beathe 
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118-18 Delprosjekt 1 – Nytt helsehus og omsorgsboliger 

Aksjon:  

Utlysning av arkitektkonkurranse, prekvalifisering ut på anbud 
07.06. Utlysning må ligge ute 30 dgr. før søknad kan mottas  dvs. 

07.07.18. 

Vedr. Jury-team: 

Det er ikke nødvendigvis en jury som plukker ut hvem som skal pre 
kvalifiseres. Dette kan være Frøya kommune v. Styringsgruppa 

sammen med Abakus. 

Etter prekvalifiseringen må det settes sammen et endelig «jury- 
team» bestående av 5 medlemmer, hvorav 1/3 må ha 

fagkompetanse/ være arkitekt. Juryarbeidet og kåring av vinner tar 

min. 1 mnd. 

Frøya kommune må også utforme kriterier til arkitektkonkurransen. 
 

Vedtak i styringsgruppa. 

1. Frøya kommune (her v. styringsgruppa) velger sammen 
med Abakus ut deltakere for pre kvalifisering. 

 

2. Det settes ned et jury- team bestående av: 

 En repr. fra Abakus  

 En representant fra NAL  

 Politisk representant: Pål Terje Bekken 

 Adm. representant: Beathe Sandvik Meland 

 Representant fra Helse og Mestring: Ann Kristin Sandvik 

 

 

3. Arkitektonisk egnethet (tildelingskriterier)for utvelgelse: 

 Estetikk i forhold til selve byggets eksteriør og 

interiør, samt i forhold til nærmiljøet.  

 Funksjonalitet – ivaretakelse av sosiale funksjoner, 

beboer/pasienters behov og øvrige helsefunksjoner 

som skal være i bygget.  

 Brukervennlighet – Bygget skal være utformet slik 

at det er brukervennlig for både beboere/pasienter 
og personal.  

 Kostnadskalkyle må foreligge.  

 

4. Tre tilbydere blir valgt ut og inviteres til å gi tilbud. 
 

5. Det gjennomføres en enkel elektronisk folkeavstemning, 

hvor resultatet behandles i juryen. 

 
6. Valg av tilbyder i arkitektkonkurransen legges fram for 

politisk godkjenning. 

 

 

O  

D 

B 

 

 

Torny 
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119-18 Prosjektledelse 

 

Aksjon: 
Rambøll har utarbeidet oversikt over søkere, og gjort en rangering 

ut i fra fastsatte kriterier (kompetanse, pris og kapasitet) 

Det er foretatt en gjennomgang av søkerliste og hvem som kalles 

inn til intervju. 
 

Vedtak I styringsgruppa: 

Gruppa som gjennomfører intervju / tar vurderinger, gis mandat til 
å tilsette prosjektleder. 

 

O 

D 

B 

Torny/Thomas 

120-18 Fremtidig kjøkkendrift 

Jfr. vedtak i KST 03.05.18 (sak 18/892) 

 

Vedtak i styringsgruppa: 

1. Det opprettes en arbeidsgruppe fra høsten 2018 som 

planlegger innhold i kjøkkendrift/ fremtidig 
forpleiningskonsept. 

 Handlingsplan for arbeidet utarbeides. 

 Utrede konsekvenser som dette vil medføre (for 

ansatte v. kjøkkenet, bruk av fagpersonell, og 

konsekvenser for brukerne). I tillegg utrede behov 
og tilbud til andre tjenesteområder / 

Frøyasamfunnet. 

 Prosess med kjøkkenansatte/fagpersonell starter 

høsten 2018 

 Arbeidsgruppa bør være tverretatlig sammensatt. 

 

 

O 

D 

B 

Torny 

121-18 Forum Helse sin rolle i fh. til Morgendagens omsorg. 

 
Aksjon; Torny og Beathe jobber videre med Rådgivende gruppe 

sin sammensetning, gruppas mandat og intensjon. Det sees også på 

Forum Helse sin kobling opp imot Morgendagens omsorgs sin 

prosjektorganisering. 

D Beathe 

122-18 Møteplan høsten 2018 

Datoer framover: 

05.09.18 – fra kl 12.00 

03.10.18 – fra kl 12.00 

06.11.18 –fra kl 14.00 -15.00 

05.12.18 –fra kl 12.00 

 

  

123-18 Evt.   

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Perline Åsen Arkiv: 004 &14  

Arkivsaksnr.: 18/1456    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ÅRSMELDING 2017 - KORTVERSJON  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kortversjonen av kommunens årsmelding tas til orientering. 
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F RØ YA K O M M U N E
Kraft og mangfold
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Folketall 31.12.17: 4962

Født: 56

Død: 56

Netto Innflytting: 25

Antall husstander: 2203

Antall fritidsboliger: 1169

Landareal: 230 km2

Totalt oppdrettslokaliteter: 45

Fiskerimantall: 116

Bedrifter/ foretak på Frøya: 570

Kilde: SSB

F a k ta o m F rø ya k o m m u n e
Årsrapporten skal vise våre innbyggere den bredde og mang -
fold som er i den kommunale virksomheten. Den skal vise de
store linjene gjennom året, hva vi har jobbet med, hva vi
har vi fått til og hvilke utfordringer vi må ha fokus på videre
fremover.

Frøya er et samfunn i stor vekst og framgang. Vår visjon
KRAFT OG MANGFOLD synliggjør de muligheter vi får gjennom
tilvekst av arbeidskraft og at mange nye innbyggere flytter
til vår kommune. Integrering og ivaretakelse av hvert enkelt
menneske er viktig for oss! Vi ser imidlertid at utfordringer
generelt i samfunnet også råker Frøya. Dette ser vi spesielt
innen barnevernstjenesten der det blir flere komplekse saker
som krever større grad av bistand fra flere støttetjenester,
og at sosialtjenesten i NAV har hatt store utbetalinger av
økonomisk støtte. Det er spesielt bekymringsfullt at stadig
flere ungdommer søker bistand hos NAV.

Innen helse og mestring har året vært preget av oppbyg -
ging av nye tjenester og videreføring av iverksatte, gode
tilbud for innbyggerne våre. Her kan nevnes åpning av Heia
bofelleskap og Sistranda avlastningsbolig. Vi har etablert
en avdeling for friskliv og mestring, herunder frisklivsentral
med fokus på forebygging og helsemestring. Familiens hus
er nå reetablert. Frøya sykehjem og boenheten Beinskaret
ble resertifisert som livsgledehjem. Det ble også etablert
demensteam, og gjennomført pårørendeskole. Dagsenter for
eldre tilbys nå 4 dager i uken og det har vært jobbet aktivt
med å bli et demensvennlig samfunn. Det jobbes målret -
tet med «morgendagens omsorg», et fremtidig konsept med
nytt helsehus og heldøgns omsorgsboliger på Bekken, Si -
stranda. Innføring og bruk av velferdsteknologi, endringer i
arbeidsoppgaver og i organisasjonen forøvrig er, og vil være
fokusområder fremover.

I våre barnehager og skoler skjer det også mye spennende,
her kan nevnes partnerskapsavtaler med NTNU og nærmiljø-
ukearrangement med bedriftsbesøk. Læringsmiljø, sosial
kompetanse og foreldresamarbeid har vært et stort og vik -
tig hovedmål for tjenestene. Det har også vært sterkt fo -
kus på forebyggende miljøarbeid både i barnehagene og på
skolene. Det har vært arrangert flere strandryddedager og
arbeidet med å bli sertifisert med «grønt flagg», et symbol
på målrettet miljøarbeid, ble startet. De har hatt fokus på
trafikksikkerhet, gjennom at vi er sertifisert som trafikksik -
ker kommune. Oppvekst har etablert et godt samarbeid med
«Livsglede for eldre», noe som er viktig både for de eldre og
de yngste.

Vår kulturskole viser seg stadig frem. Gjennom sitt prosjekt
«Flere farger», har de aktivt bidratt til integrering av våre
nye Frøyværinger. De har og gått inn i et forskningsprosjekt
i samarbeid med NTNU, om å utvikle kulturskolen som lokalt
ressurssenter.

Innen tekniske tjenester er det fortsatt svært stor aktivitet.
Men vi ser også at stor aktivitet fører til at noen områder kan
bli nedprioritert. Vi har utfordringer knyttet til vedlikehold
og forbedring av både vei, vann og avløp, bygninger og vårt

planverk. Vi merker en merkbar økning i dispensasjonssaker
som delvis er et resultat av at vårt planverk ikke er oppdatert
i forhold til de behov og den fleksibilitet vårt næringsliv
og våre innbyggere ønsker. I 2017 startet vi revidering av
kommunens arealdel. Vår nye arealplan som skal være ferdig
høsten 2019, vil være et viktig redskap for å tilrettelegge for
videre utvikling av vår kommune.

Frøya er synbar langt utover sin kommunegrense for sin
satsning på tilrettelegging innen idrett, fritid- og kultur -
aktiviteter. Vi er opptatt av at våre innbyggere skal ha en
aktiv og innholdsrik fritid for å trives, men også sett i et
helseperspektiv. Vi hadde offisiell åpning av både vår nye
basishall, Frøya Storhall, den nye klatrehallen, ballbingen på
uteområdet ved Sistranda skole og steinalderløypa som går
fra storhallen opp til Hammarvatnet.

På Frøya har vi et næringsliv som skaper store verdier både
i egne bedrifter, men også for Frøya som samfunn - noe vi
alle nyter godt av. Det er gjennom et konstruktivt samarbeid
mellom enkeltmennesker, mellom frivillige lag og organisa -
sjoner, mellom næringsliv og kommune, mellom gjester og
fastboende vi legger grunnlaget for videre vekst, trivsel og
utvikling av samfunnet vårt.

Takk til vårt næringsliv, alle politikere, ansatte, tillitsvalgte,
frivillige lag og organisasjoner og enkeltmennesket for et
godt samarbeid og et godt resultat. Sammen har vi et godt
utgangspunkt for å løfte Frøya videre inn i framtiden.

Rådmann
Svanhild Mosebakken

R å d m a n n e n h a r o rd e t
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2017 var på mange måter et helt vanlig år med små og store
hendelser.

Frøya kommune v/kulturskolen fikk i 2017 prisen Hederlig
omtale fra Norsk kulturskoleråd fordi de anser kommunen
som en sterk utfordrer til tittelen Årets  kulturskolekom -
mune.  Begrunnelsen er at kommunen gjennom flere år har
prioritert kulturskolen særlig høyt, og at kulturskolen har
en solid posisjon i lokalsamfunnet. GRATULERER TIL KUL -
TURSKOLEN!

Formannskapet som kulturutvalg har i 2017 vært opptatt
av kultur og da bl.a. museum og kulturvern og vedtok der -
for våren 2017 en handlingsplan med tiltak for museum og
kulturvern. Dette er et område som har ligget nede, og som
nå har fått sin plass og sin plan. Dette var vi tverrpolitisk
veldig enige om. Ett av tiltakene som må nevnes er Stab -
ben Fort som nå er sikret. Det vil satses videre på sikkerhet
og vedlikehold av Stabben fort.

Frøya kommune ønsker å være en folkehelsekommune. Ut
ifra de fasilitetene vi har tilgjengelig, er vi i ferd med å bli
det. I 2017 åpnet vi basishallen, et populært tiltak for barn
og ungdom. Klatrehallen ble åpnet i juni 2017, og de da -
gene de har hatt åpent, har besøket økt for hver gang. I ok -
tober ble frisklivssentralen i Frøya Storhall åpnet. Et tiltak
som er viktig for befolkningen som av ulike årsaker trenger
hjelp til å styrke helsen sin. Vi åpnet også Steinalderstien
på Sistranda i slutten av oktober, en allerede populær sti
som vi absolutt skulle ha utviklet videre.

Frøyahallene har startet et samarbeid med St. Olavs hos -
pital og NTNU som heter PlayPulse. Hallen har etablert et
sprekt rom med 8 spinning sykler som er koblet opp mot et
dataspill. Tenk så populært dette ble blant ungdommene!

2017 har vært et år med mye fokus på morgendagens om -
sorg, ett av de største prosjektene som er satt i gang i Frøya
kommune gjennom tidene. Vi vil legge til rette for gode
fasiliteter for de som trenger pleie og omsorgstjenester i
kommunen vår. Dette er krevende også for de som jobber
innenfor sektoren, men de er engasjerte og står på for pro -
sjektet. Det er vi glade for!

Innenfor oppvekstsektoren er Frøya kommune med i et pro -
sjekt satt i gang av utdanningsdirektoratet som har skole -
eier i fokus, og det er omfattende undersøkelser gjennom
et veilederkorps fra direktoratet. Det gir en god kartlegging
på hvor vi står i forhold til skoleutvikling.

Vi har tro på at dette vil ha en positiv effekt på resultatene
på nasjonale prøver etter hvert.

Frøya Brannstasjon ble landskjent fordi mange av oss hadde
oversett estetikken i forhold til plassering. Brannstasjonen
ble ferdig og jeg hører på «folkemunne» ; det er kanskje
Norges fineste brannstasjon! Det viser at det lønner seg
for oss politikere å stoppe opp av og til, lytte til folket og
gjøre noe med det.

Frøya kommune vokser fortsatt. Og alt tyder på at vi vil
vokse mer og passere 5000 innen kort tid.

Vi har et næringsliv som er i utvikling og er med oss å
bygge det samfunnet som kreves for å tiltrekke oss arbeids -
kraft og takle befolkningsveksten. Vi er takknemlige for det
rause næringslivet på Frøya!

Klimaet i det politiske miljøet er stort sett godt sett ut i fra
mitt ståsted. Selvsagt er det politiske forskjeller som gjør
at vi av og til er uenige, men det er en sunn uenighet. Det
viktigste da er at vi respekterer hverandre.

Jeg vil til slutt takke alle ansatte i Frøya kommune for job -
ben som blir utført i kommunen vår hver dag!

Takk også til det politiske miljøet for gode diskusjoner og
samarbeid!

Berit Flåmo
Ordfører

Ifølge WWF havner ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet
hvert år på verdensbasis. Marin forsøpling har sin opprin -
nelse fra mange ulike aktiviteter og føres med havstrøm -
mene på tvers av landegrensene. Marin forsøpling utgjør et
alvorlig miljøproblem, og omfanget av problemet er økende.

Den marine forsøplingen forgifter naturen og utsetter fu -
gler og annet dyreliv for konstant fare. Plast utgjør omkring
75-90 % av all marin forsøpling, og er det materialet som
er mest problematisk fordi det har en lang nedbrytningstid,
opptil flere hundre år. Pga havstrømmene er Frøya en av de
plassene i Norge som blir hardest rammet.

Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesielt
gamle liner og garnrester. Skadene begrenser seg ikke bare
til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene på
Frøya har satt seg fast i garnrester og tauverk og er funnet
dødt eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler spiser på isopor
og bygger reder av plast.

Det har blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast
er plastbiter på mindre enn 5mm. Plast nedbrytes i liten
grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over
tid til mikroplast. I tillegg tilføres havet mikroplast direkte
fra produkter som inneholder mikroplast (hudpleieprodukter,
tannpasta etc).

Spøkelsesfiske er et annet stort problem innen marin forsøp -
ling. Dette er betegnelsen på fiskeutstyr som er gått tapt. En
alvorlig konsekvens av spøkelsesfiske er at garn, teiner o.l.
fortsetter å fange fisk uten å bli tømt. Fisken dør og råtner
bort, men garnet slutter ikke å fange fisk.

Kommunen har gode mottaksordninger for avfall, spesielt
med det nybygde anlegget til HAMOS på Nabeita. Det har
blitt bedre med mobile gjenbrukstorg i øyrekka, og contai -
nere er tilgjengelig i Froan. Det oppleves fremdeles at det
brennes avfall i fjæra, både privat avfall og næringsavfall.
Sørburøy og Gjæsingen mangler avfallshåndtering for hus -
holdningsavfall.

St.Hansbålene opplever kommunen at inneholder mindre av -
fall. Her har det lykkes ved å gå ut med informasjon om hva
som er tillatt å brenne. Kommunen er engasjert i strandryd -
dedagen, som eies av Hold Norge Rent. Skoler, barnehager
og ansatte på Herredshuset har deltatt, og teknisk etat har
stått for organiseringen. Servicesenteret har delt ut sekker.

Næringslivet har over lengre tid vært sponsorer for frivillig -
heten som ønsker å jobbe dugnad for å gi inntekt til organi -
sasjonen sin. Mange frivillige lag har ryddet avfall på Frøya.
Mausund feltstasjon begynte i sommer på en stor opprydding
av plast og annet marint avfall, et prosjekt som er finansiert
av Miljødirektoratet. Hovedfokus på oppryddingen er sårbare
områder, med fokus på Froan Naturreservat. I 2017 er det
innsamlet 566 m³ avfall. Mausund Feltstasjon arbeider aktivt
for å finne mer effektive metoder å hente ut avfallet på. Det
er behov for betydelig forskning og kartlegging av mikro -
plastproblematikken.

Det er vedtatt strategier og handlingsplan for håndtering av
marin forsøpling i Frøya kommune. Dette arbeidet er påbe -
gynt i 2017 med strandryddingsaksjoner og samarbeid med
Mausund feltstasjon. For å sikre et godt holdningsskapende
arbeid rettet mot barn og unge innføres det Grønt flagg i alle
skoler og barnehager. Grønt flagg er en internasjonal miljø -
sertifisering og hensikten er å styrke bærekraftig utvikling
gjennom undervisning.

Ansatte i Frøya kommune deltar på strandryddedagen, og
rydder på Titran. Foto Siv-Tove Skarshaug

Det er krevende og tungt arbeid å fjerne nedgrodd søppel.
Maiken Pedersen, Sivert Iversen, Peder Hilmarsen og Pon
Pong bruker høstferien sin på Frøya. Foto: Øyvor Helstad.

M a ri n fo rs ø p li n gO rd fø re re n h a r o rd e t
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Familie og helse
Virksomheten består av ulike avdelinger, som alle arbeider
med barn og familier og deres nettverk, i tillegg til voksne
med ulike utfordringer. Alle avdelingene er sentral i «fami -
liens hus» - et konsept der alle jobber tverrfaglig i bredt
sammensatte team slik innbyggerne slipper å gå fra dør til
dør, men får de tjenestene de trenger på ett sted.

Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak til
barn og foreldre og følger opp omsorgstiltak. I løpet av det
siste året har barneverntjenesten mottatt 82 bekymrings -
meldinger. Barneverntjenesten ser en økning i foreldre som
selv tar kontakt og ønsker bistand.

Terskelen for å ta kontakt med helsestasjon og helsestasjon
for ungdom er lav. Er det noe innbyggerne lurer på, eller vil
diskutere angående sitt barns helse, utvikling og trivsel, så
er det bare å ta kontakt. Kommunen har en interkommunal
jordmortjeneste sammen med Hitra. I 2017 kom 56 nye
Frøyværinger til verden, i tillegg har 39 barn og unge flyttet
til kommunen.

Psykisk helsearbeid var fram til april 2017 i et interkommu -
nalt samarbeid med Hitra kommune. Avdelingen ble etter
avvikling videreført i egen kommune. Tjenesten er et godt
lavterskeltilbud, som de fleste med psykososiale utfordrin -
ger kan søke hjelp hos. Tjenesten kan veilede, behandle
og være en støtte når det gjelder psykiske utfordringer og
lidelser.

Frøya legekontor har i mange år hatt stabil og god legedek -
ning, men i 2017 har det vært behov for legevikarer ifbm
permisjoner. Dette har ført til en periode med kortvarige
legevikarer som kan ha gitt utfordringer for enkelte pasien -
ter. Til tross for dette, har tjenesten levert gode og stabile
tjenester takket være gjenværende stabile og trygge leger
og dyktig hjelpepersonell.

Ergo-fysioterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen har i
løpet av året endret navn til Friskliv og Mestring. De yter
tjenester til barn, voksne og eldre. Tjenesten har en viktig

funksjon i pasientoverføringen mellom sykehus, sykehjem
og hjem- innenfor habilitering, rehabilitering og hverdags -
rehabilitering. Tjenestens fokus er å gi best mulig service
til pasienter og brukere. Avdelingen ble styrket med en ny
frisklivskoordinator, og Frøya frisklivssentral ble etablert.
Frisklivssentralen er en forebyggende helse- og omsorgstje -
neste som gir tilbud til de som vil endre levevaner.

Hverdagsrehabilitering har et stort fokus i avdelingen som
er en forebygging og rehabilitering mens brukeren fremde -
les bor hjemme. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverr -
faglig, og tiltaket utføres av ergoterapeut og fysioterapeut,
samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse. Hver -
dagsmestringsteamet ledes av ergoterapeuten i avdelingen
Friskliv og Mestring.

Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste
Virksomhetens målgruppe er mennesker med langvarige be -
hov for habilitering, rehabilitering, omsorg og oppfølging.
Tjenestene som ytes retter seg mot de med nedsatt funk -
sjonsevne og alvorlig og langvarig behov innen rus- og/ el -
ler psykiske lidelser. Det er en tverrfaglig sammensatt med -
arbeidergruppe som arbeider aktivt og målrettet for bl.a. å
utvikle og opprettholde ferdigheter og funksjoner hos den
enkelte slik at de kan mestre egen livssituasjon i og utenfor
boligen.

Virksomheten er nå i starten av en omfattende vekst og
utvikling hvor nye tjenesteområder skal etableres, videre -
utvikles og driftes. Det ble i 2017 bygget nye omsorgsbo -
liger Heia bofellesskap, ombygging av en kommunal bolig
til 2- manns omsorgsbolig med personalbase og Sistranda
avlastningsbolig for barn/unge med særskilt behov.

Oppfølgingstjenesten ivaretar lovpålagte oppgaver og tje -
nester til brukergruppen med alvorlig og langvarige behov
innenfor rus- og psykiske lidelser. Dette gjelder også der
omsorgsbehovet tilsier 24/7 tjenester, ambulerende tjenes -
ter og meningsfull dag og fritidsaktivitet. Fra høsten -17 ble
det etablert meningsfullt dagtilbud - lavterskeltilbud i sam -

arbeid med Hitra kommune som driftes av Dalpro, REFLEKS.
Videre er det etablert et samarbeid med Hitra kommune og
deres oppfølgingstjeneste rundt dagtilbudet VARDEN.

Pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstjenesten har fokus på å yte gode tjenes -
ter til innbyggerne, og har fått gode tilbakemeldinger fra
brukere og pårørende på de tjenestene som er gitt. Ansatte
jobber kontinuerlig til det beste for brukerne.

Det er jobbet spesielt mye med fokusområdene livsglede
for eldre, hverdagsrehabilitering/ hverdagsmestring, hold -
ningsskapende arbeid og heltidskultur. I tillegg har mange
ansatte vært delaktige i prosjektet morgendagens omsorg,
som er et viktig vedtak for virksomheten. Virksomheten
har i 2017 hatt målrettet fokus på demens. Det er etablert
demensteam, gjennomført pårørendeskole, det er dagsenter
for demente 4 dager i uka, og det er jobbet aktivt med et
mer demens-vennlig samfunn.

Kommunale tjenester i N AV
Hovedtyngden av stønadsmottakerne i NAV er personer i
arbeidsfør alder, og de fleste av disse mottar stønad over
forholdsvis kort tidsrom. Det er da en supplerende stønad
for å komme over «en økonomisk kneik». Det kan nevnes at
en endring av bostøtteordningen har gjort sitt til at stadig
flere søker supplerende stønad. NAV Frøya hadde i 2017
store utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, spesielt på
livsopphold og boutgifter, det er en økning fra 2016. Dette
er et tegn på at flere innbyggere sliter økonomisk.

En stadig større andel av utbetalingene går til flyktninger,
arbeidsinnvandrere, enslige forsørgere og ungdom. Det er
spesielt bekymringsfullt at stadig flere ungdommer søker
bistand hos NAV, og spesielt nå er at det er en økning av
unge med psykiske utfordringer. Det er også flere brukere
som har kommet i et stort økonomisk uføre før de tar kon -
takt, og i noen vanskelige tilfeller er det også snakk om
fravikelse av eiendom.

NAV jobber aktivt med tiltak for å få folk i arbeid. Bl.a in -
dividuelle aktivitetstiltak/arbeidstrening i forhold til akti -
vitetsplikten. Hensikten er å styrke muligheten til å fullføre
skolegang eller få fast arbeid.

H e ls e o g m e stri n g

Foto froya.no
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Mausund oppvekstsenter
Hovedfokus i løpet av året har vært på sosial kompetanse,
begreper, lesing og vurdering for læring. Skolen har hatt
et sterkt fokus på å få en mer læringsfremmende vurde -
ringspraksis, gjennom deltakelse i et nettbasert kurs i regi
av Høgskolen i Innlandet. Barnehagen har hatt fokus på
sosial kompetanse, og har fra i høst hatt et særlig fokus på
begrepsutvikling

.

Oppvekstsenteret har gjennom sin partnerskapsavtale med
Trøndelags kysthistoriske museum hatt to prosjekter i 2017,
ett knyttet til laks og drivgarnsfiske i forbindelse med mu -
seets 40-årsmarkering av «Mausund-aksjonen» og ett knyt -
tet til krabbe og krabbefiske. Samarbeidet oppleves å ha
gitt barna/elevene innsikt i kystkulturen og styrke deres
identitet knyttet til denne, samt bidratt til en mer praktisk
og variert undervisning.

Nabeita oppvekstsenter
En gang i måneden er det samlingsstund for hele Nabeita
Oppvekstsenter. En viktig arena for å bygge felles identitet
til oppvekstsenteret, bygge vi-følelse. Det er viktig å føle
at en er del av fellesskapet, om en er 1-åring eller 12-åring,
om en er norsk eller polsk.

Selv om det er stort og alle gjør sitt i hverdagen, så er
dette en arena for å bli kjent. De ser hverandre, kjenner
igjen hverandre, de synger og snakker i lag, leser eller gjør
andre ting som opptar dem i hverdagen. Klassene og avde -
lingene har ansvar på omgang, og det er opp til den som

har ansvaret å finne ut hvordan de vil gjennomføre sam -
lingen. Det kan være barnehagebarna som synger, klassen
som leser dikt, kulturelever som synger mm. Visualisering er
viktig med tanke på at en har både små og store i lag, at
det er barn med forskjellig språk.

Sørburøy skole
Det er nå åtte elever ved skolen. De fleste går i småtrin -
net, selv om elevgruppa favner om hele løpet fra første til
tiende klasse. Skolens områder i utviklingsplanen er reg -
ning, lesing og vurdering for læring. Det er motiverende å
gjennomføre studium i vurdering for læring sammen med
personalet på Mausund.

Skolen gleder seg over at det fortsatt er slik at læringsre -
sultatene viser tydelig progresjon gjennom det tiårige lø -
pet, at avgangsresultater er gode, og at ungdommene som
går ut gjennomfører videregående utdanning i tråd med
sine ønsker og evner. De ønsker nettopp å være en skole
for livet, der elevene får utviklet ulike sider ved seg selv
gjennom varierte skoledager og klare forventninger. Sko -
lens framtid er selvsagt avhengig av framtida til øyrekka og
lokalsamfunnet.

Fokus i drifta er likevel hver eneste dag at barna skal få
best mulig kvalitet på skolegangen sin, og møte godt rusta
til senere livsvalg.

Dyrøy oppvekstsenter
Hvert år arrangeres nærmiljøuke, og denne gang var det
fokus på båter før og nå. Det ble blant annet bedriftsbesøk
på Kystteknikk og Ørnli Slipp, med grundig gjennomgang
av byggeprosess, verktøy og utstyr til båtbygging. I til -
legg var det besøk på Salmars oppdrettslokalitet Rataren.
Titranulykka var et av temaene dette året, og elevene fikk
se dokumentar fra ulykka, det ble lest og arbeidet med ulike
tekster, og det ble sunget sanger og gamle båter ble stu -
dert. Ord og uttrykk fra kystmiljøet ble også gjennomgått
og arbeidet med. Mens elevene jobbet med Titranulykka,
tok barnehagen seg en tur til Seashell og studerte levende
kamskjell og hummer.

De er opptatt av å ta vare på nærmiljøet, og gjennom året
hadde de flere strandryddedager, der ivrige barn og ansatte
plukket mange kilo søppel. Arbeidet med å bli sertifisert
med grønt flagg, som et symbol på miljøarbeidet, ble på -
startet og oppvekstsenteret utarbeidet en miljøhandlings -
plan.

Brukerundersøkelser blant elever og foreldre viser svært
god trivsel ved oppvekstsenteret – og dette legger godt
grunnlag for lek og læring.

Sistranda skole
Uteområdet er godt utstyrt med ulike apparater, og har
også tilgang til fjæra, samt skog og mark, og er mye i bruk.

Enheten har jobbet, og jobber med kompetanseheving
i hele personalet for å øke elevenes læringsutbytte gjen -
nom mer variasjon og praksisnær opplæring. Dette for å øke
elevenes motivasjon og mestring. Hovedfokuset er lesing
i alle fag og ledelse av elevers læring. Det jobbes mye med
ulike læringsstrategier. Skolen har godt utstyrt spesialfløy
med formingssal, sløydsal, newtonrom og naturfagsal.

Faste tradisjonelle innslag hver vår er korframføring med
1.-4. trinn, skuespill med 7. trinn og musikal med valgfag
sal- og scene med elever fra 8.-10. trinn.

Sistranda skole er MOT-skole, og er med i programmet
«Skolen som samfunnsbygger». Det er i år skolert 6 dyktige
og engasjerte ungdommer som Ung MOTivatorer.

Nordskag oppvekstsenter
For skolen har det vært viktig å holde fokus på læringsmil -
jøet. Det har vært jobbet målrettet over tid i flere klasser.
Det er gode resultater av arbeidet, med større arbeidsro,
økt fokus blant elevene og bedre ledelse av klassene. Det er
en stor andel barn som ikke har norsk som dagligspråk, og
språkgruppene er så stor at mange av barna snakker norsk
stort sett bare i klasserommet.

Oppvekstsenteret har dette skoleåret gjort et forsøk med
gratis SFO for alle barn som en del av språkutviklingen.

For barnehagen, der mange av barna har et annet språk
enn norsk, har det vært fokus på barnas læring av norsk.
Foreldreundersøkelsen i barnehagen viser at foreldrene er
fornøyd med det meste, og svært tilfredse med barnas triv -
sel.

Nesset barnehage
Har fortsatt med utskiftinger og små oppussingsprosjekt her
og der i barnehagen. Nå har begge storbarnsavdelingene
fått nye garderober og det er satt opp lydplater i takene
på de fleste rom. Renoveringene er gjort i samarbeid med
teknisk driftsavdeling; guttene som jobber der er gull verdt.
Barnehagen har tatt imot mange barn og foresatte i løpet
av sine år, og i 2017 ble det feiret 25-års jubileum med mid -
dag og kaker til barn og foresatte. Det settet stor pris på
alle søkere og brukere, og de blir lykkelige når barnehagen
innimellom har studenter eller andre innom som kommen -
terer hvor god jobb som gjøres og hvor god stemningen og
hjertelaget er i husene.

Kulturskolen
Frøya kommune v/kulturskolen fikk i 2017 prisen Hederlig
omtale fra Norsk kulturskoleråd fordi de anser kommunen
som en sterk utfordrer til tittelen Årets kulturskolekom -
mune. Begrunnelsen er at kommunen gjennom flere år har
prioritert kulturskolen særlig høyt, og at kulturskolen har
en solid posisjon i lokalsamfunnet.

De har hvert år mulighet til å nominere kandidater til
Drømmestipendet som deles ut av Norsk Tipping og Norsk
kulturskoleråd. Blant 100 ungdommer som hvert år mottar
stipendet er Lone Sandvik Kristiansen, som mottok stipen -
det for å kunne utvikle sine drømmer innen drama og teater.

Det flerkulturelle prosjektet Flere Farger Frøya startet i
Rabben barnehage og Sistranda skole dette året. Gjennom
hele barnehage- og skoleåret jobbes det med å innhente
kulturelle skatter fra mange land, Norge og spesielt Frøya
inkludert.

PPT
Formålet med PP-tjenesten er å skape utvikling og læring,
med et særlig fokus på barn og unge med læringsforskjeller.
Det er avholdt samarbeidsmøter, opprettet ordning med
kontaktperson og avtalt faste tider tilstede på enhetene.
Innhold og omfang avklares med hver enhet og varierer
etter størrelse og behov. Samarbeidet skal utvikles videre.
Målet er å dele kunnskap i samarbeid for at barn og elever
skal få tidlig hjelp og ha utvikling og læring med sine læ -
ringsforskjeller, sett i sammenheng med læringsmiljøet.
Samarbeidet handler derfor også om det systemet barn og
unge er en del av. Tjenesten har deltatt i ulike team, perso -
nalmøter, og møter rundt enkeltbarn, og gjennomført min -
dre kurs og opplæring på enhetene, blant annet om språk i
barnehagen og helhetsmetoden i lesing på skolen.

O p p vek st o g u n d ervi sn i n g
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Større prosjekter:
• Heia omsorgsboliger, oppføring av 5 boliger + fellesdel
• Avlastningsbolig for barn, ombygging av deler av det

gamle helsesenteret
• Frøya Sykehjem, utbedring som følge av lynnedslag

der telefon, styringssystem, pasientsignalanlegg og
brannalarmanlegg ble skadet. Pasientsignalanlegget og
brannalarmanlegget ble vesentlig oppgradert.

• Montering av brannalarmanlegg i kommunehuset

VA
Fokus på utskifting og utbedring av vann og avløpsnett for
private og næringsabonnenter.
Følgende prosjekter/aktiviteter er oppstartet/pågikk i
2017:
- Vannledning Sistranda – Nordskag
- Prosjektering høydebasseng
- Utvidelse vannbehandlingsanlegg Kjerkdalsvatnet
- Saneringsplan spredt avløp
- Hovedplan avløp, vedtatt februar 2017
- Tilstandskontroll og utbedring av hovedvannledning i

Froan

Avdeling for forvaltning:
Det var for 2017 fortsatt svært høy aktivitet innen bygge-
og anleggsbransjen på Frøya. Denne aktiviteten innebar
generelt høyt trykk på en avdeling med begrenset kapasitet,
og det kreves da god struktur og høy grad av egeninnsats
fra den enkelte for å utføre oppgavene innenfor gitte frister
og tidsrammer. Dette trykket ser ikke ut til å avta for tiden
som kommer.

Landbruk
Frøya kommune hadde 48 landbruksforetak i 2017, basert
på antall søknader om produksjonstilskudd i jordbruket og
avløser tilskudd. Av disse søkte 15 foretak også om tilskudd
gjennom regionalt miljøprogram, som gir tilskudd til bl.a.
beiting av kystlynghei og sommerbeite på øyer og holmer.
Dette er tiltak som bidrar til å holde kystkulturlandskapet i
hevd. Flesteparten av landbruksforetakene på Frøya driver
med sauehold, hovedsakelig villsau, og tre foretak driver
med melkeproduksjon. 11 foretak, dvs. 23 % driver økolo -
gisk husdyrproduksjon. Gjennom SMIL, en tilskuddsordning
som forvaltes sammen med Hemne, Hitra og Snillfjord, ble

fire søknader innvilget på Frøya. Alle dreier som om tilskudd
til tiltak som bidrar til å fremme natur- og kulturminnever -
dier i jordbrukets kulturlandskap. To av tiltakene er allerede
utført.

Ellers har det vært en jevn flyt av jordlov- og konsesjons -
saker i 2017. Periodevis store mengder egenerklæringer om
konsesjonsfrihet vitner om en sterk strøm med kjøp og salg
av eiendom – både privat og innenfor næringslivet.

Havbruk
I Frøya kommune finnes det pr. 01.03.2018 totalt 43 loka -
liteter hvor det er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet.
Av disse er 34 lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av
laks, ørret og regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 2 lokali -
teter knyttet til klekkeri- og settefiskanlegg, 1 slaktemerd,
1 lokaliteter for havbeite av stort kamskjell og 2 lokaliteter
for alger til konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare
(Fiskeridirektoratets registre/statistikk).

Fiskeri
I 2017 var det registrert 89 personer med fiske som hoved -
næring og 30 med fiske som tilleggsnæring. Frøya er fort -
satt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 105
registrerte fiskefartøy (Fiskeridirektoratets registre/statis -
tikk).

Jakt
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til
23. desember. Det ble tildelt 45 dyr, og til sammen ble det
felt 37 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 82,2 %, som er
omtrent som året før (84,4 %).

Det ble søkt om skadefellingstillatelser på grågås fra 14
grunneiere utenom jakttiden. Disse ble innvilget med 4 gås
pr. søknad. Grågåsa gjør stor skade på grasavlingene, både
ved at den beiter skuddene og at det blir mye møkk i avlin -
gen som gjør det uegnet til husdyrfor.

Frøya kommune har vedtatt å ikke tillate jakt av rype på
kommunal grunn inntil bestanden har tatt seg opp.

Uønskede arter
Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink. Mink
er en uønsket art på Frøya, og gjør stor skade på fuglebe -
standen. Det er svært uheldig hvis minken skal spre seg til
Froan. Det er kjøpt inn minkfeller, og det er et samarbeid
med naturbrukslinjen på Frøya videregående skole og Frøya
jeger- og fiskeforening for fangst og tilsyn.

Skuddpremie
Frøya kommune fortsetter skuddpremieordning på mink,
ravn og kråke. Ravn og kråke har en høy bestand som følge
av menneskeskapt aktivitet, og er en predator på andre fu -
glearter.

Sitkagran
Frøya kommune har forvaltningsansvaret for Stormyra na -
turreservat og Vassholmen naturreservat. I den forbindelse
har Inntian velforening mottatt prosjektmidler for å forhin -
dre spredning inn i Stormyra naturreservat. En systematisk
fjerning av sitkagran på Inntian er i gang, og det er for -
ventet å kunne klare å gjøre Inntian sitkagranfri i løpet av
noen år.

Kartlegging av natur på Inntian
Høsten 2017 gjennomførte Miljøfaglig utredning AS na -
turtypekartegging på Inntian. Naturverdiene på Inntian
er knyttet til et relativt stort, sammenhengende og intakt
kulturlandskap på kysten. Det ble funnet grunnlag for å av -
grense hele 23 nye verdifulle naturtyper i tillegg til det
eksisterende Stormyra naturreservat. 2 av disse er kystlyng -
heier der den ene dekker ca. 3/4 av øya der noe kystmyr er
iblandet. I tillegg er det registrert 19 lokaliteter med natur -
beitemarker som er i god hevd, én strandeng og én rikmyr.
Det ble samtidig påvist 12 rødlistearter av beitemarksopp,
samt en rekke indikatorarter av andre beitemarksopp og
noen karplanter, mens det på forhånd var kjent 9 rødliste -
arter av fugl herfra.

Inntian sin kombinasjon av et velhevdet kulturlandskap
med en god del tradisjonell bebyggelse, der også engarea -
lene på innmarka rundt bosettingen blir holdt i hevd, er nå
svært sjelden i Norge. Hele øya er åpen og for det meste
treløs. Skjøtselen på øya foregår i dag ved at store deler av
øya beites av villsau. I tillegg svis deler av kystlyngheien.
Negative trekk ved naturverdiene er at deler av kystlyng -
heien ikke er svidd på en del tiår, samt det finnes noen
svartelistearter på øya.

Frøya kommune har et stort behov for mer kartlegging av
natur for å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for å fatte de
rette beslutninger.

Froan – vedtatt grenseendring
I 2017 ble grensene for Froan landskapsvernområde endret
slik at de to eksisterende oppdrettslokalitetene Sørøyflesa
og Hallarøy V blir liggende utenfor verneområdet. Land -
skapsvernområdet reduseres med til sammen ca. 0,3 km².
Fordi Froan landskapsvernområde har status som Ramsar -
område, dvs. at det er våtmarksområder av internasjonal
betydning, skal en reduksjonen av arealet kompenseres
med nytt areal. Denne kompensasjonen skjer ved Halten,
og landskapsvernområdet utvides her med 4,4 km².

Te k n i s k e tje n e s te r
Statistikk forvaltningsavdeling

Type saker 2017 2016 2015 2014

Ordinære
dispensasjonssaker

67
(16 avslag)

56
(16 avslag)

53
(10 avslag)

67
(16 avslag)

Klagesaker 3 3
8

(6 avslag)
18

TOTALT 85 64
(22 avslag)

56 55
(5 avslag)

Statistikk brann:

Type hendelse 2017 2016 2015 2014

Brannhindrende 1 2 5 4

Brann i bygning 11 7 1 1

Gress-/lyngbrann 2 6 7 8

Pipebrann 0 0 2 0

Annen brann 2 4 2 7

Annen assistanse 4 6 6 6

Akutt
forurensning

2 3 3 5

Trafikkulykker/
hendelser

18 7 12 11

Unødig alarm 9 7 15 19

Falsk alarm 2 1 2 1

Bilbrann 3 5 1 0

Brann i båt 0 1 1 1

Førstehjelp/
div.helse

18 8 8 6

TOTALT 72 55 63 69

Type saker 2017 2016 2015 2014

Delegerte saker 174 196 198 138

Behandlet i
planutvalget

126 72 53 26

TOTALT 300 268 251 164

Type saker 2017 2016 2015 2014

Eneboliger 26 22 20 30

Rekkehus o.a.
Antall
boligenheter

29 31 27 13

Hytter/fritidshus 14 6 9 5

Brygger/sjøhus/
rorbuer

11 17 8 40

Næringsbygg/
Forretningsbygg

13 7 5 8

Utleieleiligheter 8 1 1
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Museum og kulturvern
Formannskapet er opptatt av museum og kulturvern, og
vedtok våren 2017 en handlingsplan med tiltak for museum
og kulturvern. Situasjonen viste at var et område som det
ikke har vært fokus på de siste årene. En tverrpolitisk enig -
het satte kulturvern og museum som et av kommunens sat -
singsområder i 2017, og i årene som kommer.

Stabben Fort er nå sikret og kommunen har startet med
registrering av besøkende. Arbeidet med å skifte vinduer
i tårnet på Stabben har startet og nedvask vil skje i 2018.
Stabben Fort er et svært attraktiv turiststed og det er viktig
å ivareta vedlikehold og sikkerhet.

Gamle Sistranda skole fikk ny fokus i 2017, og arbeidet med
å flytte skolen vil skje i løpet av 2018.

Det er opprettet en lokal ressursgruppe bestående av frivil -
lige. De vil være viktig i flere sammenhenger, både når det
gjelder rådgivning og kompetanseutveksling i ulike proses -
ser.

Steinalderløypa ble i 2017 åpnet for ferdsel, og kommunen
registrerer at den brukes mye.

Frøya kommune har et ansvar med å fortelle vår historie.
Det ses nå på hvilke arenaer historien skal formidles, som
bygdetunet, biblioteket, scene, kulturhus og skoler.

Frøya kulturhus
Frøya kulturhus bar i 2017 preg av en moderat nedgang i
publikumsbesøk, mens aktivitetsnivået var stabilt sammen -

lignet med tidligere år. Av kulturelle høydepunkter kan en
nevne Nyttårskonserten med TronheimsSolistene med Alek -
sander Rybak, konsertene med Åge Aleksandersen, Halvdan
Sivertsen og ikke minst konserten med Frøyas egne FEMME.
Nytt av året var oppstarten av kulturhusets Jazzcafé, som
ble en suksess på tampen av året.

Totalt ble det arrangert 38 konserter og forestillinger, og
det det ble solgt 9 690 billetter i 2017 i Frøya kulturhus.

Frøya kino
Første del av året startet slik det foregående sluttet, med
svært gode besøkstall. Store filmer hadde premiere, og de
største filmene hadde flere visninger enn gjennomsnittet.
«Fast and furious 8» og «Fifty Shades Darker» hadde alene
besøk av 450 publikummere.

Kinoen hadde til sammen 209 forestillinger, 5 125 besø -
kende, en omsetning på kr. 585 515, et snittbesøk på 25
personer fordelt på 94 filmer. Frøya kino arbeider videre
med vår visjon: Frøya skal ha et godt og bredt kinotilbud.

Frøya Frivilligsentral
Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt vir -
keområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats
gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som
styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til men -
nesker i nærmiljøet. Sentralen fokuserer også på ressurser
og nettverksbygging mellom enkeltbrukere, frivillige, lag og
foreninger og offentlig forvaltning.

Frivilligsentralen har arrangert flere aktiviteter, som eldre -
kafé, allsang, språkkafe, temamøter med Kreftforeningen,
«sommerøya for unge», sommerjobb for ungdom, nisse -
marsj og bingo.

Styret i frivilligsentralen ble avviklet ved årsmøte i 2017 og
er nå en del av virksomheten kultur og idrett.

I 2017 har det vært mange ulike aktiviteter og rekruttering
av frivillige har vært et satsningsområde. Dette fokuset skal
vedvare i 2018, men Frivilligsentralen vil ha mere fokus på
å ta med aktiviteter ut på forskjellige arenaer.

Frøyahallene
2017 har for Frøyahallene vært et spennende år etter at det
ved årsskiftet kunne taes i bruk en ombygd flerbrukshall og
nybygd basishall.

Aktiviteten i hallene er formidabel og snittutleie pr. uke er
på 130 timer pluss kamper i helgene i sesongen fra septem -
ber til april. 70 av timene er i basishallen.

Frøyahallene har startet et samarbeid med St. Olavs hos -
pital og NTNU som heter PlayPulse. Hallen har etablert et
sprekt rom med 8 spinningsykler som er koblet opp mot et
dataspill. Der må man sykle for å klare å være med å spille.
Dette er et forskningsprosjekt for å få ungdom til å trene.

Svømmehallen er som vanlig godt besøk. Det er startet en
grundig gjennomgang av tilstanden på svømmehallen med
fokus på universell utforming. Dette arbeidet vil starte i
2018.

Frøya folkebibliotek
I 2017 hadde biblioteket fokus på barn og ungdomslitte -
ratur. Biblioteket har kjøpt inn mange faktabøker for barn.
Samtidig har biblioteket arrangert flere aktiviteter for barn
og unge, som forfatterbesøk, kurs for ungdommer og lese -
kampanjer. Totalt hadde biblioteket 2 355 besøkende på
arrangement.

Antall aktive lånere i 2017 var 1 083 personer og 35 291
besøk.
I 2018 blir det mere fokus på voksne brukere med innkjøp
av skjønnlitteratur og faktabøker.

Helhetlig idrettspark
Helhetlig idrettspark består av bygging av basishall ved og
oppgradering av Frøyahallen, Frøya Storhall AS, klatrehall,
oppgradering av uteområdet ved Sistranda skole, tilrette -
legging for sjøsport og marka-prosjektet med turstier og
orienteringskart. Marka-prosjektet omfatter den såkalte
Steinalderstien. Basishallen og oppgradering av Frøyahal -
len ble åpnet 21. januar med nye garderober og nytt gulv.
Basishallen har blitt en svært populær arena – for folk i alle
aldre. Frøya kommune har leid et treningsstudio i Service -
bygget i Frøya Storhall AS og driver nå sin Frisklivsentral
der. Uteområdet ved Sistranda skole har fått ny ballbinge,
det er planlagt et skateboard-anlegg og bevegelsesløype
som vil bli etablert når gamle skolen på Sistranda er flyttet.

K u ltu r o g i d re tt

Ordfører Berit Flåmo ved åpning av klatrehallen.

Åpning av ballbingen Sistranda skole.

Åpning av Steinalderstien.
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Skolefru kt og skolefrokost Økon o m i
Høsten 2017 fikk alle elever i Frøya-skolene gratis frukt, og
alle ungdomsskoleelevene fikk gratis skolefrokost.

Skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å re -
dusere sosial ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og
usunt snacks. Tilrettelegging for gode måltider og et sunt
mat- og drikketilbud på skolen vil bidra til at barn og unge
får gode muligheter til å etablere et helsefremmende og
godt kosthold som de tar med seg videre i livet. Forskning
fra ordningen med gratis skolefrukt har også vist at elev -

ene, men også elevenes familier, øker sitt inntak av frukt
med 25%.

På ungdomsskolenivå har forskning vist at flere velger
bort frokosten hjemme før de drar på skolen. Derfor startet
Frøya kommune en ordning for gratis frokost for denne al -
dersgruppen høsten 2017. Menyen varierer fra smoothie til
havregrøt, og er en godt mottatt ordning fra både elever,
lærere og foreldre.

2

Velfer dsteknologi vil være en viktig framover. Selv om helsehus førs t står ferdig litt frem i tid, vil kommunen
allerede nå gå til anskaffelse av teknologiske løsn inger . Det satses først i hjemmetjenesten med utprøving av
elektronisk nattlig tilsyn og medisineringsstøtte . For å lykkes med denne innføringen, må kommunen også
lykkes i å endre måten tjenester leveres på, og sees i sammenheng med andre brukerrettede til tak som
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.

Faktaboks:

Hovedmålet for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er at befolkningen skal bo lengst mulig i eget
hjem, og være aktive i eget liv.

Hverdagsmestring er et «forebyggende og rehabiliterende tankesett». Vi s kal tenke mestring uansett
funksjonsnivå i hele omsorgstrappa. Det er fokus på brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser. Å
endre tankesett er en stor omstilling for alle, både ansatte, brukere, pårørende, frivillige og politikere.

Hverdagsmestring

Hverdagsrehabilitering
Velferdsteknologi

Hverdagsmestring er  et tankesett

Hverdagsrehabilitering er  en
arbeidsform

Hverdagsmestring er  et tankesett
Hverdagsrehabilitering er
en arbeidsform

Hverdagsmestring
er et «forebyggende
og rehabiliterende
tankesett». Vi skal
tenke mestring
uansett funksjonsnivå
i hele omsorgstrappa.
Det er fokus på
brukerstyring og
vektlegging av den
enkeltes ressurser.
Å endre tankesett er
en stor omstilling for
alle, både ansatte,
brukere, pårørende,
frivillige og politikere.
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Velfer dsteknologi vil være en viktig framover. Selv om helsehus førs t står ferdig litt frem i tid, vil kommunen
allerede nå gå til anskaffelse av teknologiske løsn inger . Det satses først i hjemmetjenesten med utprøving av
elektronisk nattlig tilsyn og medisineringsstøtte . For å lykkes med denne innføringen, må kommunen også
lykkes i å endre måten tjenester leveres på, og sees i sammenheng med andre brukerrettede til tak som
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.

Faktaboks:

Hovedmålet for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er at befolkningen skal bo lengst mulig i eget
hjem, og være aktive i eget liv.

Hverdagsmestring er et «forebyggende og rehabiliterende tankesett». Vi s kal tenke mestring uansett
funksjonsnivå i hele omsorgstrappa. Det er fokus på brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser. Å
endre tankesett er en stor omstilling for alle, både ansatte, brukere, pårørende, frivillige og politikere.

Hverdagsmestring

Hverdagsrehabilitering
Velferdsteknologi

Hverdagsmestring er  et tankesett

Hverdagsrehabilitering er  en
arbeidsform

M orgen dagen s om sorg
” Lengst mulig i eget hjem” -” Lengst mulig i eget liv’’
Frøya kommune har vedtatt en utforming av fremtidens helse
og omsorgstjenester som vil legge nye føringer for hvordan tje -
nesten utøves og organiseres. Dette er et stort og omfattende
prosjekt, som får konsekvenser både økonomisk og driftsmes -
sig. Det skal bygges et helsehus med 28 plasser, og 48 omsorgs -
boliger (bofellesskap) med heldøgns bemanning på «BEKKEN»,
midt på Sistranda. Det nye helsehuset blir forskjellig fra hvor -
dan vi driver dagens sykehjem. Det skal gå fra en boform til i
hovedsak kun korttidsplasser.

Prosjektet har i 2017 hatt 4 delprosjekter: Regulering og
grunnerverv av tomt, nytt helsehus og omsorgsboliger, frem -
tidig organisering, bemanning - ny driftsorganisasjon, og vel -
ferdsteknologi. Det er utarbeidet ny omsorgstrapp hvor tjenes -
teytinga fordeles over 5 trinn.

Prinsippet for all tjenesteyting skal baseres på helsefremming,
forebygging, og hverdagsmestring. Vi ønsker at flest mulig skal
få bruke de ressurser de har til å mestre eget liv, på en best mu -
lig måte. Dette handler om å tilrettelegge best mulig for at bru -
kerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig.

Det er nødvendig å se over måten helse og omsorgstjenestene
er organisert på. Verdigrunnlaget er å skape et best mulig hel -
hetlig tjenesteløp, slik at våre brukere slipper å forholde seg til
flere faggrupper og flere tjenester samtidig. Det jobbes derfor
med at fagkompetansen i større grad brukes på tvers av tjenes -
teområdene.

Mange av de ansatte jobber i deltidsstillinger. Dette ønsker
kommune å endre på, slik at flest mulig får jobbe heltid. Det er
startet et arbeid med «heltidskultur», hvor det jobbes med for -

slag til ulike arbeidstidsordninger, som kan danne grunnlag for
nye bemanningsplaner.

Velferdsteknologi vil være viktig framover. Selv om helsehus
først står ferdig litt frem i tid, vil kommunen allerede nå gå til
anskaffelse av teknologiske løsninger. Det satses først i hjem -
metjenesten med utprøving av elektronisk nattlig tilsyn og
medisineringsstøtte. For å lykkes med denne innføringen, må
kommunen også lykkes i å endre måten tjenester leveres på, og
sees i sammenheng med andre brukerrettede tiltak som hver -
dagsmestring og hverdagsrehabilitering.

Faktaboks:

Hovedmålet for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
er at befolkningen skal bo lengst mulig i eget hjem, og være
aktive i eget liv.
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Skolefrukt og skolefrokost

Høsten 2017 fikk alle elever i Frøya - skolene gratis frukt, og alle
ungdomsskoleelevene fikk gratis skolefrokost.

S kolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å redusere sosial
ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og usunt snacks.
Tilrettelegging for gode måltider og et sunt mat - og drikketilbud på
skolen vil bidra til at barn og unge får gode mulighe ter til å etablere
et helsefremmende og godt kosthold som de tar med seg videre i
livet. Forskning fra ordningen med gratis skolefrukt har også vist at

elevene, men også elevenes familier, øker sitt inntak av frukt med 25%.

På ungdomsskolenivå har forskning vist at flere velger bort frokosten hjemme før de drar på skolen. Derfor
startet Frøya kommune en ordning for gratis frokost for denne aldersgruppen høsten 2017. Menyen varierer
fra smoothie til havregrøt, og er en godt mottatt ordning fra b åde elever, lærere og foreldre.

Morgendagens omsorg

” Lengst mulig i eget hjem” - ” Lengst mulig i eget liv’’

Frøya kommune har vedtatt en utforming av fremtidens helse og omsorgstjenester som vil legge nye føringer
for hvordan tjenesten utøves og organiseres. Dette er et stort og omfattende prosjekt, som får konsekvenser
både økonomisk og driftsmessig. Det skal bygges et helsehus med 2 8 plasser, og 48 omsorgsboliger
(bofellesskap) med heldøgns bemanning på «BEKKEN», mid t på Sistranda. Det nye helsehus et blir forskjellig fra
hvordan vi driver dagens sykehjem. Det skal gå fra en boform til i hovedsak kun korttidsplasser.

Prosjektet har i 2017 hatt 4 delprosjekter: Regulering og grunnerverv av tomt, nytt helsehus og omsor gsboliger,
fr emtidig organisering, bemanning - ny driftsorgani sasjon, og velferdsteknologi. Det er utarbeidet ny
omsorgstrapp hvor tjenesteytinga fordeles over 5 trinn.

Prinsippet for all tjenesteyting skal baseres på helsefremming, forebygging, og hve rdagsmestring. Vi ønsker at
flest mulig skal få bruke de ressurser de har til å mestre eget li v, på en best mulig måte. Dette handler om å
tilrettelegge best mulig for at brukerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig.

Det er i nødvendig å se over måten helse og omsorgs tjenestene er organiser på. V erdigrunnlag et er å skape et
best mulig helhetlig tjenesteløp, slik at våre brukere slipper å forholde seg til flere faggrupp er og flere tjenester
samtidig. Det jobbes derfor med at og at fagkompetansen i større grad brukes på tvers av tjenesteområdene .

Mange av de ansatte jobber i deltidsstillinger. Dette ønsker kommune å endre på, slik at flest mulig får jobbe
heltid. Det er startet et arbeid med « heltidskultur » , hvor det jobbes med forslag til ulike arb eidstidsordninger ,
som kan danne grunnlag for nye bemanningsplaner .

% Regnskap 16 Inntektstype Regnskap 17
55 % 221 788 343 Brukerbet. 16 890 133
7 % 39 102 305 Salgs /leieinnt. 43 775 074

19 % 79 586 949 Refusjoner 63 678 341
9 % 37 964 646 Rammetilsk. 55 067 563
5 % 22 822 560 Øvr.tilsk./overfør. 15 334 815
5 % 20 080 293 Skatter 287 469 529

421 345 096 SUM 482 215 455
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Total lånegjeld

Utgiftstype Regnskap 17 % Regnskap 16

Lønnsutgifter 240 932 362 55 % 221 788 343

Sosiale utgifter 29 095 044 7 % 39 102 305

Varer/tjenester 84 731 709 19 % 79 586 949

Varer/tjen/egenprod. 39 293 687 9 % 37 964 646

Overføringer 23 681 146 5 % 22 822 560

Avskrivninger/fordelte utg 21 875 847 5 % 20 080 293

439 609 795 421 345 096

Inntektstype Regnskap 17 % Regnskap 16

Brukerbet. 16 890 133 4 % 17 583 407

Salgs-/leieinnt. 43 775 074 9 % 42 503 632

Refusjoner 63 678 341 13 % 58 474 691

Rammetilsk. 55 067 563 11 % 88 979 953

Øvr.tilsk./overfør. 15 334 815 3 % 9 595 765

Skatter 287 469 529 60 % 219 349 867

SUM 482 215 455 436 487 315

Fordeling av lånegjeld
på ulike områder:

2016 2017

Lån til selvkostområdene (VAR) 110 803 142 700

Lån til kirkelige formål 6 069 6 756

Startlån 87 944 92 821

Lånegjeld på kommunens øvrige
tjenesteområder

571 177 558 989

Kommunens totale langsiktige gjeld 775 993 801 266

Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
(Funksjonsinndeling KOSTRA)

Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5

Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
(Funksjonsinndeling KOSTRA)

Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5

Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
(Funksjonsinndeling KOSTRA)

Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5

Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
(Funksjonsinndeling KOSTRA)

Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5

Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
(Funksjonsinndeling KOSTRA)

Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5

Resultat:
Regnskap

2017
Regnskap

2016

Brutto driftsresultat 42 605 661 15 142 221

Netto driftsresultat
( e. nans )

42 189 488 8 959 484

Netto bruk av
avsetninger/avsetninger

-18 539 554 -8 959 484

Regnskapsmessig mer/
mindreforbruk (-)

23 649 934 -



Be søk våre nye nettside: www.froya.kommune.no

Følg oss på vår facebookside: www.facebook.com/froyakommune

Gi gj erne tilbakemelding på årsmeldingen til:
postmottak@froya.kommune.no

Rådhusgata 25
7260 Sistranda
Tlf. 72 46 32 00
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Saksopplysninger:   

Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på ca. 317 000 kr pr 1.tertial for hele kommunen. 

Det er imidlertid ikke regnskapsført en del refusjoner og tilskudd pr 1. tertial. Dette er 

refusjoner og tilskudd som utbetales etterskuddsvis - per ½-år i juni.  

 

Vurdering: 

Prognosene på skatteinngangen for 2018 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke på langt 

nær et like godt skatteår som i 2017. Prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få 

større skatteinngang enn det budsjettet har som forutsetning. Rådmannen har også fått flere 

signaler på at det vil komme betydelige utbetaling fra Havbruksfondet i 2018. 
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Innledning 
Tertialrapporten viser totalt et merforbruk på ca. 317 000 kr pr 1.tertial for hele kommunen. Det er 

imidlertid ikke regnskapsført en del refusjoner og tilskudd pr 1. tertial. Dette er refusjoner og tilskudd 

som utbetales etterskuddsvis - per ½-år i juni.  

Virksomhetslederne har rapportert månedlig i KF Bedre styring i 2018. Styringsverktøyet har gode 

muligheter for dokumentasjon og rapporteringsmuligheter, og rådmannen vil jobbe videre med å 

utvikle dette verktøyet for Frøya kommune. 

Med i denne rapporten er 10-faktor undersøkelsen for 2018, og det er tatt med resultatet for 2016 

også for sammenligning. Dette er lagt under de respektive rammene, og viser så langt det lar seg 

gjøre virksomhetene som tilhører rammen. 

Virksomhetene har sine individuelle utfordringer, spesielt gjelder dette Teknisk som har et avvik. 

Kommenterer under hver ramme. 

Prognosene på skatteinngangen for 2018 ser positiv ut. Rådmannen forventer ikke på langt nær et 

like godt skatteår som i 2017. Prognosene fra KS peker mot at vi kommer til å få større skatteinngang 

enn det budsjettet har som forutsetning. Rådmannen har også fått flere signaler på at det vil komme 

betydelige utbetaling fra Havbruksfondet i 2018. 
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Rammeområdene 
Rammeområde rådmann  

 

Rammeområdet går samlet med et positivt avvik på 2,6 millioner kr. For rådmannen skyldes dette 

mindreforbruk på poster som forfaller senere i året. 

For Servicekontoret skyldes dette i hovedsak at ansvaret for utleie av eiendommer der kommunen 

ikke driver tjenesteyting er flyttet til boligkontoret. Dette ansvaret er utskilt fra Teknisk, og bidrar til 

merforbruket på den virksomheten, da inntekten for disse eiendommene er ført på denne rammen, 

mens inntektsbudsjettet er igjen på Teknisk. Rådmannen vil komme med en budsjettjustering som 

retter opp dette, ca. 600 000 kr pr 1.tertial. Det øvrige midreforbruket skyldes poster som forfaller 

senere på året. 

For Økonomi skyldes mindreforbruket poster som forfaller senere på året. 

For strategi og utvikling skyldes det positive avviket i hovedsak merinntekter, bl.a. sykelønn hvor det 

ikke er benyttet vikar. 

10-faktor 

 

10-faktor undersøkelsen for administrasjonen viser en liten nedgang på de fleste områdene. 

Resultatet vil bli tatt ned på hver enkel virksomhet, gjennomgått og jobbet videre med gjennom året. 

  

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett 2018 Forbruk i %

1000 Sum Rådmannen 14 125 325 0 14 125 325 12 916 199 1 209 126 39 369 664 33 %

1101 Sum Økonomi 4 015 549 0 4 015 549 3 678 601 336 949 11 481 977 32 %

1103 Sum Servicekontor 2 792 602 0 2 792 602 1 786 295 1 006 307 7 805 861 23 %

1120 Strategi og utvikling 1 529 624 0 1 529 624 1 424 084 105 540 4 159 943 34 %

Sum ramme rådmann 22 463 100 0 22 463 100 19 805 179 2 657 922 62 817 445 32 %

Svarområde Frøya Administrasjon

2016 4,4 4,5

2018 4,3 4,3

2016 4,3 4,4

2018 4,3 4,4

2016 4,4 4,6

2018 4,3 4,5

2016 4,3 4,3

2018 4,2 4,1

2016 4,1 4,2

2018 3,9 3,9

2016 4,4 4,3

2018 4,2 4,1

2016 3,7 3,8

2018 3,7 3,9

2016 4,5 4,7

2018 4,5 4,7

2016 4,2 4,3

2018 4,1 4,0

2016 4,7 4,8

2018 4,7 4,6

FAKTOR 8

Fleksibilitetsvilje

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

FAKTOR 9

Mestringsklima

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

FAKTOR 10

Prososial motivasjon

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 

drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter. 

FAKTOR 5

Mestringsorientert ledelse

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. 

FAKTOR 6

Rolleklarhet

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 

og kommunisert.

FAKTOR 7

Relevant 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 

uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 

FAKTOR 2

Mestringstro

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 

utfordringer i jobbsammenheng.

FAKTOR 3

Autonomi

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben 

sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

FAKTOR 4

Bruk av kompetanse

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb.

FAKTOR 1

Indre motivasjon

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som 

spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
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Nærvær / sykefravær 

Virksomhet Egenme
lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

Økonomi 
/rådmannsteam
/ lærlinger 

2,3% 0,3% 1,2% 0,9% 4,8% 3,2% 92% 

Strategi og 
utvikling 

5,3% 1,6% 0,0% 14,8% 21,8% 1,2% 77% 

OSK 2,2% 1,1% 4,0% 10,1% 17,3% 1,6% 81,1% 

 

Rammeområde oppvekst 

 

Rammeområdet oppvekst viser totalt pr 1.tertal et merforbruk på 1,7 millioner kr. Dette skyldes 

blant annet at tilskuddet for flykningene utbetales pr kvartal, og kommunen får da et avvik på 

tilskudd på 1 måned. I tillegg utbetales tilskuddet, på ca. kr 450 tusen, til voksenopplæringen 

etterskuddsvis per ½-år i juni. Når det gjelder skole og barnehage er inntekter på ca. kr 900 tusen ikke 

inntektsført for 1. tertial. Dette er refusjoner fra andre kommuner i forbindelse med 

fosterhjemsplasserte barn og refusjoner fra Utdanningsdirektoratet (U-dir) i forbindelse med 

videreutdanning.  Disse inntektene blir regnskapsført i juni. 

10-faktor 

 

10-faktor undersøkelsen for oppvekst viser en liten nedgang på de fleste områdene. Resultatet vil bli 

tatt ned på hver enkel virksomhet, gjennomgått og jobbet videre med gjennom året. 

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett 2018 Forbruk i %

2010 Flyktningtjenesten 273 859 0 273 859 1 495 615 -1 221 755 599 962

2020 Voksenopplæringen 20 633 0 20 633 276 408 -255 776 465

2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 710 515 0 1 710 515 1 628 867 81 648 4 711 822 35 %

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 724 297 0 1 724 297 1 640 923 83 374 4 752 963 35 %

2300 Nabeita skole 5 542 508 0 5 542 508 5 437 239 105 269 15 196 772 36 %

2400 Nordskag oppvekstssenter 3 482 302 0 3 482 302 3 524 574 -42 272 9 579 416 37 %

2500 Sistranda skole 10 222 083 0 10 222 083 10 738 659 -516 576 27 387 940 39 %

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 706 276 0 706 276 798 494 -92 219 1 954 363 41 %

2800 Nesset barnehage 2 395 792 0 2 395 792 2 312 999 82 793 6 605 247 35 %

2900 Musikk- og kulturskole 1 526 394 0 1 526 394 1 476 947 49 447 3 740 589 39 %

Sum ramme oppvekst 27 604 659 0 27 604 659 29 330 725 -1 726 067 74 529 539 39 %

Svarområde Frøya Barnehage Skole Kultur- og musikkskolen Snitt oppvekst

2016 4,4 4,8 4,5 4,5 4,6

2018 4,3 4,5 4,4 4,6 4,5

2016 4,3 4,3 4,2 3,8 4,1

2018 4,3 4,1 4,3 3,9 4,1

2016 4,4 4,7 4,4 4,4 4,5

2018 4,3 4,1 4,2 4,7 4,3

2016 4,3 4,7 4,4 3,9 4,3

2018 4,2 4,2 4,2 4,5 4,3

2016 4,1 4,5 4,2 4,3 4,3

2018 3,9 3,8 3,8 4,2 3,9

2016 4,4 4,8 4,4 4,5 4,6

2018 4,2 4,4 4,1 4,0 4,2

2016 3,7 4,2 3,5 4,4 4,0

2018 3,7 3,7 3,4 3,8 3,6

2016 4,5 4,6 4,4 3,9 4,3

2018 4,5 4,4 4,4 3,7 4,2

2016 4,2 4,5 4,4 4,2 4,4

2018 4,1 4,3 4,2 4,3 4,3

2016 4,7 4,9 4,7 4,4 4,7

2018 4,7 4,9 4,7 4,3 4,6

FAKTOR 10

Prososial motivasjon

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 

drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter. 

FAKTOR 7

Relevant 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 

uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 
FAKTOR 8

Fleksibilitetsvilje

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

FAKTOR 9

Mestringsklima

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

FAKTOR 4

Bruk av kompetanse

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb.

FAKTOR 5

Mestringsorientert ledelse

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. 

FAKTOR 6

Rolleklarhet

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 

og kommunisert.

FAKTOR 1

Indre motivasjon

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som 

spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

FAKTOR 2

Mestringstro

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 

utfordringer i jobbsammenheng.

FAKTOR 3

Autonomi

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben 

sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
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Nærvær / sykefravær 

Virksomhet Egenme
lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Oppvekst 

2,0% 1,0% 1,5% 3,7% 8,1% 2,9% 89% 

 

Rammeområde helse 

 

Rammeområdet Helse og mestring har totalt et lite merforbruk. Pleie og omsorg sitt merforbruk er 

knyttet opp mot lønn og forbruksartikler rettet spesielt mot ressurskrevende brukere på sykehjem. 

Tjenesten vil søke refusjon fra fond for disse utgiftene. Virksomheten vil da gå i balanse første tertial. 

Bo- aktivitet og miljøtjenesten har et stort mindreforbruk, som skyldes at refusjonsnivået som ble 

lagt til grunn for budsjettet 2018 er for høyt. Dette vil rådmannen jobbe igjennom på nytt, i tråd med 

revisjonsberetningen for 2017. Et revidert budsjett for refusjonsordningen for ressurskrevende 

brukere vil bli lagt frem på dette området. 

Familie og helse har et merforbruk som skyldes manglende refusjoner. Det er NAV som har det 

største avviket. Dette skyldes merutgifter på områdene bidrag livsopphold og boutgifter. Dette viser 

samme trenden som for årsregnskapet 2017, og tjenesten må derfor iverksette tiltak for å forhindre 

videre overforbruk. 

10-faktor 

 
 

10-faktor undersøkelsen for helse og mestring viser en liten nedgang på noen områder. Resultatet vil 

nå bli analysert på hver enkel virksomhet, og det vil bli satt inn tiltak i forhold til faktorer 

virksomhetene ønsker å beholde, og faktorer som virksomhetene ønsker å bedre. 

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett 2018 Forbruk i %

3100 Sum Familie og Helse 10 748 514 -238 790 10 509 725 10 888 636 -378 913 27 754 332 39 %

3300 NAV - Sosialtjenesten 1 387 494 0 1 387 494 2 017 813 -630 319 3 825 230 53 %

3400 Sum PLO 21 695 344 0 21 695 344 22 155 069 -459 726 57 438 923 39 %

3500 Sum BAM 9 537 019 279 998 9 817 017 8 558 006 1 259 009 25 476 471 34 %

Sum Helse og Mestrinig 43 368 371 41 208 43 409 580 43 619 524 -209 949 114 494 956 38 %

Svarområde
Frøya

Barneverns

tjenesten

Kommune

helse

PLO 

Hjemmetjenest

Pleie- og omsorg - 

institusjon

Snitt 

helse

2016 4,4 4,3 4,6 4,3 4,4 4,4

2018 4,3 4,4 4,5 4,2 4,4 4,4

2016 4,3 3,9 4,5 4,4 4,4 4,3

2018 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3

2016 4,4 4,6 4,5 4,4 4,3 4,5

2018 4,3 4,0 4,6 4,2 4,3 4,3

2016 4,3 4,8 4,5 4,2 4,4 4,5

2018 4,2 4,4 4,4 4,1 4,3 4,3

2016 4,1 4,2 4,1 4,2 3,9 4,1

2018 3,9 3,7 4,2 3,7 4,1 3,9

2016 4,4 4,2 4,1 4,3 4,5 4,3

2018 4,2 3,9 4,0 4,2 4,4 4,1

2016 3,7 3,9 3,8 3,7 4,0 3,9

2018 3,7 3,6 4,1 3,5 3,9 3,8

2016 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5

2018 4,5 4,9 4,6 4,5 4,5 4,6

2016 4,2 4,5 4,4 4,0 4,2 4,3

2018 4,1 4,0 4,2 4,1 4,1 4,1

2016 4,7 4,4 4,8 4,7 4,8 4,7

2018 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,7

FAKTOR 9

Mestringsklima

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

FAKTOR 10

Prososial motivasjon

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 

drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter. 

FAKTOR 6

Rolleklarhet

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 

og kommunisert.

FAKTOR 7

Relevant 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 

uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 
FAKTOR 8

Fleksibilitetsvilje

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

FAKTOR 3

Autonomi

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben 

sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

FAKTOR 4

Bruk av kompetanse

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb.

FAKTOR 5

Mestringsorientert ledelse

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. 

FAKTOR 1

Indre motivasjon

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som 

spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

FAKTOR 2

Mestringstro

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 

utfordringer i jobbsammenheng.
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Nærvær / sykefravær 

Virksomhet Egenme
lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Helse 

 
1,8% 

 
1,1% 

 
3,1% 

 
5,0% 

 
11% 

 
2,2% 

 
86,8% 

 

Rammeområde kultur og idrett 

 

Kultur og idrett har et merforbruk, som i hovedsak skyldes et etterslep av inntekter. Frøya kulturhus 

har hatt flere arrangementer siste periode, og noen av disse inntektene kommer inn i 2.tertial. 

Samme med Frøyahallene som har avvikende rutiner for fakturering i forhold til tertial.  

10-faktor 

 
 

10-faktor undersøkelsen for Kultur og idrett viser en ganske lik situasjon på de fleste områdene, og 

scorer høyt i forhold til gjennomsnittet i kommunen. Resultatet vil bli tatt ned på virksomheten, 

gjennomgått og jobbet videre med gjennom året. 

Nærvær / sykefravær 

Virksomhet Egenme
lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

Kultur og Næring 1,3% 0,2% 3,5% 0,9% 6,0% 1,3% 92,7% 

 

  

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett 2018 Forbruk i %

4100 Sum Kultur og Idrett 2 465 310 0 2 465 310 2 717 278 -251 970 6 718 908 40 %

Svarområde Frøya Kultur og idrett

2016 4,4 4,6

2018 4,3 4,6

2016 4,3 4,5

2018 4,3 4,4

2016 4,4 4,8

2018 4,3 4,6

2016 4,3 4,6

2018 4,2 4,4

2016 4,1 4,6

2018 3,9 4,6

2016 4,4 4,3

2018 4,2 4,3

2016 3,7 4,0

2018 3,7 4,1

2016 4,5 4,8

2018 4,5 4,6

2016 4,2 4,6

2018 4,1 4,4

2016 4,7 4,8

2018 4,7 4,8

FAKTOR 8

Fleksibilitetsvilje

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

FAKTOR 9

Mestringsklima

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

FAKTOR 10

Prososial motivasjon

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 

drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter. 

FAKTOR 5

Mestringsorientert ledelse

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. 

FAKTOR 6

Rolleklarhet

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 

og kommunisert.

FAKTOR 7

Relevant 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 

uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 

FAKTOR 2

Mestringstro

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 

utfordringer i jobbsammenheng.

FAKTOR 3

Autonomi

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben 

sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.

FAKTOR 4

Bruk av kompetanse

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb.

FAKTOR 1

Indre motivasjon

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som 

spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
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Rammeområde teknisk 

 

Teknisk har et merforbruk pr 1.tertial. Det er imidlertid mange inntekter og utgifter ikke er 

periodisert.  

Det er flere forhold som bidrar til merforbruket, lønn som senere i året skal fordeles til 

investeringsregnskapet, vedlikehold av bygg og elektriske installasjoner og andre driftsrelaterte 

utgifter. For skolebyggene er merforbruk på energi som er hovedårsaken til merforbruket. 

Teknisk er inne i en omfattende omorganiseringsprosess, sammen med at ny virksomhetsleder skal 

rekrutteres. Dette gjør at tiltak i forbindelse med budsjett og regnskap vil bli tatt sammen med 

omorganiseringsprosessen og vilkårene for rekruttering av ny virksomhetsleder. 

10-faktor 

 
 

10-faktor undersøkelsen for Teknisk viser en ganske lik situasjon på de fleste områdene, noe mer 

positivt utvikling enn de andre rammeområdene, men har likevel en del å gå på før de kommer opp 

på gjennomsnittet til kommunen. Resultatet vil bli tatt ned på virksomheten, gjennomgått og jobbet 

videre med gjennom året. 

Nærvær / sykefravær 

Virksomhet Egenme
lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Teknisk 

1,4% 0,2% 1,7% 4,0% 7,2% 1,6% 91,2% 

 

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett 2018 Forbruk i %

5100 Tekniske tjenester 6 154 438 0 6 154 438 10 355 418 -4 200 980 13 705 298 76 %

Sum skolebygg og utleiebygg 2 158 535 0 2 158 535 3 337 844 -1 179 311 6 082 047 55 %

5200 VAR-områder -1 736 692 0 -1 736 692 -2 040 319 303 627 -2 100 000 97 %

5400 Brannvesen 1 287 900 0 1 287 900 1 588 408 -300 508 3 700 515 43 %

Sum Teknisk 7 864 181 0 7 864 181 13 241 351 -5 377 172 21 387 860 62 %

Svarområde Frøya Teknisk virksomhet

2016 4,4 3,9

2018 4,3 4,0

2016 4,3 4,2

2018 4,3 4,3

2016 4,4 4,4

2018 4,3 4,2

2016 4,3 3,9

2018 4,2 4,0

2016 4,1 3,8

2018 3,9 3,6

2016 4,4 4,2

2018 4,2 3,6

2016 3,7 3,6

2018 3,7 3,8

2016 4,5 4,2

2018 4,5 4,4

2016 4,2 3,8

2018 4,1 3,6

2016 4,7 4,2

2018 4,7 4,3

FAKTOR 10

Prososial motivasjon

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig 

drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter. 

FAKTOR 7

Relevant 

Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å 

utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, 

uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. 
FAKTOR 8

Fleksibilitetsvilje

Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

FAKTOR 9

Mestringsklima

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å 

rivalisere om å bli best.

FAKTOR 4

Bruk av kompetanse

Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin 

nåværende jobb.

FAKTOR 5

Mestringsorientert ledelse

Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne 

forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste. 

FAKTOR 6

Rolleklarhet

Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 

og kommunisert.

FAKTOR 1

Indre motivasjon

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som 

spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)

FAKTOR 2

Mestringstro

Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre 

utfordringer i jobbsammenheng.

FAKTOR 3

Autonomi

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben 

sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
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Inntekter & Finans 

 

Avviket på frie inntekter skyldes litt høyre skattegang enn budsjettert. Avviket på finans skyldes avvik 

på renteutgifter i forhold til budsjettet. 

Alle 

 

Totalt pr 1.tertial gir dette er merforbruk på ca. 317 000 kr.  

Nærvær / sykefravær 

Virksomhet Egenme
lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Frøya kommune 

1,9% 0,9% 2,3% 4,2% 9,2% 2,5 88,3% 

 

Kommunens målsetting: 

Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle 

muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb. Konkrete mål for Frøya kommune er at sykefraværet skal 

ned til 5,6 % pr. 31.12.18 

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som 

arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær. 

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det 

overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for 

å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav 

arbeidslivssenter. 

Eller så kom prosenten for 1.tertial på 9,2 % for hele kommunen. Dette er jo mindre enn foregående 

år. 2016: 9,9 % og i 2017 10,4 %. Men ønsket hadde jo vært enda lavere selvsagt. 

 

  

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett 2018 Forbruk i %

8000 Frie inntekter. -104 422 554 0 -104 422 554 -107 908 899 3 486 345 -308 113 636 35 %

9000 Finans 11 131 620 0 11 131 620 10 027 394 1 104 226 32 394 120 31 %

Ansvar Budsjett Budsjettendring Budsjett inkl. endring Regnskap Avvik i NOK Budsjett 2018 Forbruk i %

ALLE 10 474 684 41 208 10 515 892 10 832 556 -316 663 0 0,00
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Investeringsbudsjettet 2018 
Investeringstiltak 2018              2 018  Status 

Bygging av kommunale 
utleieboliger              5 000  Planlegging pågår 

Opparbeide næringsområder            25 000  Planlegging pågår, Uttian  

Erverv MO              6 000  Gjennomført, kontrakter er underskrevet 

Bygging av "Morgendagens 
omsorg"            10 000  

Planlegging pågår, jobber med 
anbudspapirer til arkitektkonkurranse 

Trafikksikkerhetstiltak                 500  Igangsatt  

Innkjøp elevpc'er                 500  
Tatt inn i totalplanen for digital løsning til 
oppvekst 

Digital informasjon i hallene                 100  Igangsatt  

Digitalisering av reklame i 
idrettshallene                 100  Igangsatt  

Sikring av Stabben Fort                 500  Igangsatt  

Sistien                 800    

Kommunalt hjelpemiddellager                 100  Igangsatt  

Liggekai Sistranda            21 500  

Planlegging pågår, samtale med 
Trondheim Havn og gjennomført 
brukermøte 

Basestasjon Nordskag                 600  Gjennomført 

Fiberkabel sjø Bremnestua - 
Nordskag                 150  Gjennomført 

Vannlekeutsyr                 150  Igangsatt  

Bygdetunet                 200  Igangsatt  

Opparbeidelse kulturpark - museum                 200  Igangsatt  

Konsekvensutredning og risiko- og 
sårbarhetsanalyse – 
kommuneplanens arealdel                 700  Igangsatt  

Senger og personløftere                 100  Igangsatt  

Medisinteknisk utstyr                 100  Igangsatt  

Branndører                 300  Igangsatt  

Investering utstyr avlastningsbolig 
barn/unge                 120  Igangsatt  

Bofelleskap med ca. 5 boenheter 
m/ base – for ungdom/unge voksen 
med særskilt behov                 350  Planlegging pågår 

Bofelleskap med 5 boenheter og 
«Frøya blå- seng»                  350  Planlegging pågår 

Nybygg og oppussing              5 000  
Inngår i utbyggingen av Dyrøy 
oppvekstsenter 

Musikk binge                 430  Gjennomført 

Vedlikehold Sula kapell              2 070  Overført DNK 

Digitalisering av kartløsning                 310  Overført DNK 

Turistinformasjon                 400  
Planlegging pågår, bl.a. positive signaler 
fra grunneier 

Kommunale bygg investeringer              3 000  Planlegging pågår 
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Kommunale kaier og bruer              1 000  Planlegging pågår 

Kommunale veier              1 000  Planlegging pågår 

Infrastruktur sentrumsområde              1 450  Planlegging pågår 

   

Investerings tiltak VAR 2018   2018 Status 

Løpende mindre investeringer 
kommunale avløp, samlepost Avløp               1 500  Foreløpig ikke belastet 

Sanering og oppgradering 
avløpsanlegg Nordskaget Avløp               1 000  

Under prosjektering 
(Rambøll) 

Avløpsrenseanlegg 
Sistranda/Hamarvik Avløp            20 000  

Planlegges, behandles i 
egen sak 

Opprydding kommunale 
avløpsledninger/overvannsproblemer-
spesielt Sistranda Avløp               3 500  

Startes opp når ny 
driftsoperatør er ansatt 
(etter sommerferien) 

Sanering og oppgradering 
avløpsanlegg Flatval 1 Avløp               3 000  

Foreslått å inngå i 
Avløpsrenseanlegg 
Sistranda. Mulig oppstart 
2020. 

        

Nytt høydebasseng Bergheia Vann               4 000  
Under prosjektering 
(Trønderplan) 

Vannledning Sistranda-Nordskaget Vann            20 000  

Pågående, andre del av et 
stort pågående prosjekt (3 
deler) 

Høydebasseng Bremnesnuva Vann               6 000  
Under prosjektering 
(Rambøll) 

Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost  Vann               1 500  Foreløpig ikke belastet 

Vannledning Kjerkdalsvatnet-
Bremnestuva Vann               2 500  

Under prosjektering 
(Rambøll). 

Sanering og oppgradering VA 
Sistranda Midtre Vann               2 500  Ikke oppstartet 

Vannforsyning Sandvika Vann               1 500  Ikke oppstartet 

 
 

Kommentarer til investeringsbudsjettet: 
Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som ble vedtatt i budsjettet for 2018. De fleste 

prosjekter er startet opp, noen er pr 1.terital på prosjekteringsstadiet og vil derfor ikke ha noe 

forbruk pr d.d. Rådmannen vil komme tilbake til en mer utfyllende oversikt over investeringene for 

2.terital. 
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Finans 
I hht. finansreglementet skal Rådmannen skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status 

for kommunens finansforvaltning til Kommunestyret. Finansrapporteringen inngår som en del av den 

generelle økonomirapporteringen. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.7 og 4.7. Ved 

vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig: 

• Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer 

ikke at dette rettes opp i løpet av budsjettåret 

• Det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk 

forvaltning 

Rådmannen ser ikke at det er avvik på disse punktene pr. 1.tertial 2018. 

Likviditet 
I hht. finansreglementet 2.4 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler 

beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:  

•             Sammensetting av aktiva 

•             Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 

 

 

 

Lånegjeld 
I hht. finansreglementet 3.7 Rutiner for rapportering 

30.04.2018

I Omløpsmidler 280 864 896

 kortsiktig gjeld -58 465 788

Arbeidskapital 222 399 108

Premieavvik m/AGA -3 041 616

Ubrukte lånemidler -66 408 241

Korrigert arbeidskapital 152 949 251

II Kasse, bank 89 115 879

Aksjer, andeler 141 440 583

Netto innskudd 230 556 462

Herav

Fond -215 395 277

Ubrukte lånemidler -66 408 241

Grunnlikviditet -51 247 056
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Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige 

finansieringsavtaler skal følgende fremgå:  

•             Sammensetting og løpetid for passiva 

•             Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

•             Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen 

•             Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

•             Markedsrenter og egne rentebetingelser 

•             Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån 

 

 
 

 

 

Fonds 
I hht. finansreglementet 4.7 Rutiner for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal 

følgende fremgå:  

• Sammensetting av aktiva 

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

• Vesentlige markedsendringer   

Ingen. Svingningene i markedene og porteføljen i 2017 var vesentlig lavere enn det en må forvente 

på lengre sikt 

• Endringer i risikoeksponeringen 

Ingen. 

Lånegjelda har utviklet seg slik (hele tusen).

2013 2014 2015 2016 2017 2018.04

Lånegjeld pr. 01.01. 462 560       597 085       700 098 791 457 775 993       801266

Avdrag i året -22 277        -26 013       -27 766 -30 964 -30 731       -10394

Nye låneopptak i året 156 803       129 026       119 125 15 500 56 004         51550

Lånegjeld pr.30.04.2018 597 085       700 098       791 457 775 993 801 266 842 422

Herav videreutlån -44 872        -66 561       -77 689 -87 944 -92 821       -90718

Netto lånegjeld 552 213       633 537       713 768 688 049 708 445 751 704

Nto gjeld i % av driftsinnt. 140             165             177 153 147 156

Fordeling av lånegjeld i kommune på ulike områder: 31.12.2017 30.04.2018

Lån til selvkostområdene (VAR) i kommune 142 700 142 700

Lån til kirkelige formål 686 686

Startlån 92 821 90 718

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder 565 058 608 318

Kommunens totale langsiktige gjeld: 801 266 842 422
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• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

Ingen. 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 

Her kan det opplyses at 3 mnd. Nibor er 1 %. Effektiv rente i obligasjonsporteføljen er 2,2% 

• Delporteføljenes relative risiko  

Relativ risiko i aksjeporteføljen er pt 2,5 % (krav i finansreglementet inntil 5 %) og i 

obligasjonsporteføljen 1,1 % (krav i finansreglementet inntil 2,5 %) 

• Renterisiko for de rentebærende investeringene 

Her kan det opplyses at renterisikoen pt er noe lavere enn porteføljens referanseindekser 

 
 

 

 

For de øvrige punktene i denne rapporteringen, vises det til vedlagte rapport fra Grieg Investor. 

 

 

Økonomisjef 

 

Thomas Sandvik 

29.05.2018 

Tabellen nedenfor viser utviklingen i fondsmidlene (hele tusen).

2013 2014 2015 2016 2017 2018.04

Fonds pr. 01.01. 143 129       165 215       178 912 190 385 219 059 231 857

Bruk i året -17 088        -24 477       -21 819 -19 346 -18 565 -16 461

Avsetninger i året 39 174         38 174         33 292 48 019 31 363 0

Fonds pr. 31.08.2017 165 215       178 912       190 385 219 059 231 857 215 396

Beholdning 

01.01. Avsetninger

Bruk av 

fond i 

driftsregns

kapet

Bruk av fond 

i 

inv.regnskap

et

Beholdning 

30.04.18

Disposisjonsfond 24 273kr      1 495kr      2 450kr         20 328kr     

Bundne driftsfond 36 257kr      416kr         35 841kr     

Ubundne investeringsfond 151 314kr    12 100kr       139 214kr    

Bundne investeringsfond 20 013kr      20 013kr     

Samlede avsetninger og bruk av avsetninger231 857kr    -kr              1 911kr      14 550kr       215 396kr    



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2017 - 30.04.2018



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 1.05 0.95 0.10 -0.22 -0.10 -0.12 1 465 385 -314 605 141 440 583 100.0 100 -

Aksjer 4.53 4.32 0.21 0.72 0.27 0.45 1 570 660 258 614 36 276 127 25.7 25 5-35 OK
Norske Aksjer 6.67 6.79 -0.12 5.32 5.59 -0.27 835 503 675 040 13 366 040 36.9 35 20-50 OK
Globale Aksjer 3.32 2.99 0.33 -1.79 -2.53 0.74 735 158 -416 426 22 910 087 63.2 65 50-80 OK

Obligasjoner -0.10 -0.18 0.07 -0.54 -0.26 -0.28 -105 288 -573 242 105 095 657 74.3 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.15 0.19 -0.04 0.18 -0.47 0.65 62 724 75 775 42 375 738 40.3 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner -0.27 -0.42 0.15 -1.02 -0.12 -0.91 -168 012 -649 017 62 719 919 59.7 60 45-75 OK

Kontanter 13 24 68 799 0.1 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 4.53 4.32 0.21 0.72 0.27 0.45 36 276 127 25.7

Norske Aksjer 6.67 6.79 -0.12 5.32 5.59 -0.27 13 366 040 36.9 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 6.22 7.15 -0.93 3.77 4.71 -0.94 3 276 289 24.5 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 7.10 7.15 -0.05 6.37 4.71 1.66 3 740 505 28.0 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 6.65 6.79 -0.14 5.52 5.59 -0.07 6 349 247 47.5 OSEBX

Globale Aksjer 3.32 2.99 0.33 -1.79 -2.53 0.74 22 910 087 63.2 MSCI AC World
ACM Global Core Equity RX 08.12.2015 2.69 2.99 -0.30 -0.63 -2.53 1.90 3 704 067 16.2 MSCI AC World
Delphi Global 23.03.2012 4.42 3.18 1.24 -1.80 -2.65 0.85 2 723 454 11.9 MSCI World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 3.16 1.94 1.22 -0.68 -0.31 -0.37 3 597 273 15.7 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 4.40 2.99 1.41 -2.11 -2.53 0.42 3 683 032 16.1 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 4.61 3.18 1.43 -2.67 -2.65 -0.02 5 424 373 23.7 MSCI World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 0.49 1.56 -1.07 -2.33 -1.57 -0.76 3 777 888 16.5 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  5.3% (-0.3%)

Globale Aksjer:  -1.8% (0.7%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner -0.10 -0.18 0.07 -0.54 -0.26 -0.28 105 095 657 74.3

Norske Obligasjoner 0.15 0.19 -0.04 0.18 -0.47 0.65 42 375 738 40.3 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.14 0.19 -0.05 0.10 -0.47 0.57 10 556 809 24.9 ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst 12.10.2010 0.15 0.19 -0.05 0.24 -0.47 0.71 13 959 854 32.9 ST4X
DnB Obligasjon (III) 03.12.2015 0.15 0.19 -0.04 0.18 -0.47 0.65 17 859 075 42.1 ST4X

Globale Obligasjoner -0.27 -0.42 0.15 -1.02 -0.12 -0.91 62 719 919 59.7 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 -0.39 -0.60 0.21 -2.27 -2.27 -0.01 14 521 600 23.2 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.05 -0.04 0.09 -0.10 -0.10 -0.01 15 481 072 24.7 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

PGIM Global Corporate Hdg NOK 21.12.2017 -0.24 -0.60 0.36 -2.33 -2.27 -0.06 9 802 649 15.6 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 -0.41 -0.42 0.01 -0.27 -0.12 -0.15 22 914 598 36.5 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  0.2% (0.7%)

Globale Obligasjoner:  -1.0% (-0.9%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 7 675 61 111 13 3 773 65 002 24 68 799 0.1

Kontanter 7 675 61 111 13 3 773 65 002 24 68 799 100.0
Klientkonto NOK DNB 7 675 61 098 13 3 773 64 989 24 68 786 NOK 1.00 68 786 100.0
Påløpt rente 0 13 0 0 13 0 13 NOK 1.00 13 0.0
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Oppfølging av politiske vedtak – status KST per. 29.05.201 8

Sak:

Status

Saksnavn Vedtakstekst Oppfølging/
Kommentarer

FRIST ANSV

Ikke
igangsatt

U
nder
arbeid

F
erdigs

K - sak
3/16

Revisjon
kommunedelplan
Sistranda

I sak 3/16 – lagt ut for 1. gangs
høring
I sak 80/17 ble saken utsatt
I sak 116/16 ble saken lagt ut for 2.
gangs høring

Mars 2018 Kristin /
Stian

K - sak
74/16

Eierskapsmelding for
Frøya kommune 2016

Egen sak for å rette opp
egenandelene er ikke lagt frem til
politisk behandling, det vil bli gjort
tidlig 2018.

Mars 2018 Thomas

K - sak
216/16

Budsjett 2016 og
økonomiplan med
handlingsprogram
2017 2020

Mulighet for å iverksette Dyrvik boligfelt trinn 2 utredes Tatt opp under rådmannens
orientering og det var enighet om å
avvente kommuneplanenes arealdel.

2017 Jomar

K - sak
216/16

Budsjett 2016 og
økonomiplan med
handlingsprogram
2017 2020

Det må lages en oversikt over alle kommunale veier som inneholder prioriteringer i
forhold til vedlikehold og oppgradering. Samtidig må det vurderes om enkelte
kommunale veier bør bli private.

Vært oppe til behandling i HFD.
Utvalget ønsker ytterligere
utredning som nå er under arbeid.
Tas opp til behandling i HFD våren
2018

2017 /
Mars 2018 Arvid

K - sak
216/16

Budsjett 2016 og
økonomiplan med
handlingsprogram
2017 2020

Midlene til skolefrukt, kr 100.000 settes foreløpig av inntil det er vurdert om det er
mulig å innføre frokost/lunch ved alle skoler/barnehager.

Iverksatt og midler for 2018 ligger i
budsjettet.

2017 Roger

K - sak
216/16

Budsjett 2016 og
økonomiplan med

Frivillighetssentralen vurderes med tanke på å få til rimeligere drift i løpet av 2017 Flere alternative r er vurdert . Forslag
til anbefaling blir lagt frem tidlig
2018.

2017 /
Februar 2018

Marit/
Line



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 

Kommentarer  
FRIST ANSV 
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handlingsprogram 
2017 2020 

Frivilligsentralen er flyttet til 
Frøyahallen. Saken er ferdig 
behandlet.   

K-sak 
216/16 
 

   

Budsjett 2016 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2017 2020 

Rådmannen bes legge fram en sak slik at kommunen så snart som mulig kan ha 
tilgjengelige næringsareal, også areal som ikke er sjønært 

Under arbeid. Det prioriteres å få på 
plass opsjonsavtale for Hallaren. 
Beregning av kostnad/m2 ferdig 
opparbeidet område under 
utarbeiding. Det er pt lite fokus på 
ikke sjønære næringsareal. 

01-03-2017 Jomar 

K-sak 
216/16 
 

   

Budsjett 2016 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2017 2020 

Vi ber om at rådmannen ser på organiseringen av helhetlig idrettspark slik at 
samhandling og ansvarsfordeling blir tydeliggjort. Sak på dette skal vil kulturutvalg 
innen 01.03.17. 

Rådmannen har lagt inn en 20 % 
stilling i budsjett 2018 og 
økonomiplan. 
Saken er ferdig behandlet.   

01-03-2017 Marit 

K-sak 
216/16 

   

Budsjett 2016 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2017 2020 

Rådmannen bes om å utrede nye retningslinjer for utleie av ulike idresstanlegg. Vi 
ber om en utredning om hva det vil koste å tilby gratis leie for organisert 
idrettsaktiviteter 0-19 år. Dette skal kun gjelde for trening ikke for kamper, cup o.l. 
Sak til formannskap som kulturutvalg innen 01.03.17 

Saken er forsinket, men vil bli lagt 
frem til politisk behandling i januar 
2018.  

01-03-2017 
Marit/ 

Knut Arne 

K-sak 
6/17 

   

Utredning av 
sammenslåing mellom 
Frøya brann- og 
redningstjeneste og 
Trøndelag brann- og 
redningstjeneste 

Frøya kommune viser til foretatt utredningsarbeid ad sammenslåing mellom Frøya 
brann- og redningstjeneste og Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT). En evt 
fortsatt kontakt ad dette avventes inntil pkt 3 i tidligere vedtak er gjennomført og 
meldt tilbake til kommunestyret. 
Vi ønsker samtidig en oversikt over kostnader sammenlignbare kommuner i Sør 
Trøndelag har knyttet til brann og redning. Dette bør være kommuner som er inne i 
TRBT og kommuner som står utenfor. 

Hitra og Frøya kommune har satt 
ned en gruppe med styringsgruppe. 
Mandat for gruppen er bl.a. å utrede 
plattform for sammenslåing av 
brann og redningstjeneste, Hitra og 
frøya. 

2018 
Svanhild/ 

Arvid 

K-sak 
20/17 

   

Morgendagens 
omsorg – trinn 2 
Styringsgruppas 
tilrådninger 

Styringsgruppa og prosjektgruppa for morgendagens omsorg trinn 2, avslutter sitt 
arbeid gitt i mandat fra KST sak 12716 og 76/16. 
Kommunestyret gjør følgende vedtak om «morgendagens omsorg – del 2» i samsvar 
med styringsgruppens tilrådning. 

Se egen rapport  
Frøya si hjemmeside under fanen:  
POLITIKK / POLITISKE 
UTVALG / MØTEINNKALLINGR 
OG PROTOIKOLLER 
 

2022 
Svanhild/ 
Beathe/ 
Torny 

K-sak 
59/17 

   
Skole- og 
barnehagebruksplan, 
sluttrapport 

Se saken på Frøya si hjemmeside under fanen:  
POLITIKK / POLITISKE UTVALG / MØTEINNKALLINGR OG 
PROTOIKOLLER. 

Oppfølging av vedtaket knyttet til: 
- Dyrøy OPVS – ombygging og 

rehabilitering. 

- Sistranda – utrede rom og 

kapasitets utfordringer knyttet 

til barnetrinnet, utrede 

oppvekstsenter mm. 

 
 

Høst 2018 
 
 

Høst 2019 
 
 
 
 

2019 
 

Roger 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 

Kommentarer  
FRIST ANSV 
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- Nabeita OPVS - Utrede 

barnehagekapasiteten fram i 

tid.   

K-sak 
60/17 

   

Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune, 
moloprosjekt med 
gjestehavn på 
Sistranda og kai for 
«Fru Inger» 

Frøya kommune vedtar å delfinansiere utbygging av gjestehavn for småbåter ved 
Frøya kultur- og kompetansesenter i samarbeid med Sør-Trøndelag 
fylkeskommunes prosjekt for kai for «Fru Inger». Frøya kommune andel beregnes 
til maksimalt 3.35 mill. kr. Dette finansieres gjennom låneopptak i 
investeringsbudsjettet for 2018. 
Fremtidig eierskap og drift må avklares. Frøya kommune ser for seg en fordeling 
som baserer seg på samme prinsipp som for Frøya kultur- og kompetansesenter der 
fordelingen blir prosentvis andel ut fra den totale investeringen. 
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle en endelig avtale på eierskap 
og drist med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Endelig avtale legges frem til politisk 
godkjenning i formannskap. 

Styret i FKKS har behandlet saken 
og har vedtatt at eierskap og drift av 
FKKS fordeles etter samme prinsipp 
og fordelingsbrøk mellom STFK og 
FK. 
 
Utbyggingen av molo er under 
ferdigstillelse.  

Mars 2018 Roger 

K-sak 
61/17 

   

Kommuneplanens 
arealdel – 
Planprogram og varsel 
om oppstart av 
planarbeid 

Kommunestyret i Frøya kommune ber rådmannen vasle oppstart av arbeidet med 
revidering av kommuneplanens arealdel i henhold til plan- og bygningsloven § 
11.12 
Forslag til planprogram og kommunenes arealdel, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i perioden 06.06.2017 til 31.08.17, jamfør plan- og bygningsloven 
§§4-1 og 11-13. 
Det bes særlig om innspill på fokusområder og strategier for revidering. 
 

Forsinkelser på grunn av uforutsett 
hendelse. 
Planprogram (etter høring) legges 
frem i desember, 3 måneder forsinket 
ihht plan. 
Folkemøter gjennomført. Frist for 
innspill 31.08.18 

 
Marit/ 

Kristin/ 
Stian 

K-sak 
62/17 

   
Flytting – 
Gammelskolen 
Sistranda 

Gammelskolen tas ned med tanke på lagring frem til evt egnet plass for 
gjenoppbygging er funnet. Frist for gjennomføring nedtaking settes til 10. august. 
Interessegruppa for gammelskolen kontaktes for evt dialog og samarbeid 
Kostnader med dette behandles i egen sak når et overslag foreligger. 

Måtte gjennomføre nye befaring 
med ny tilbyder. Venter på tilbud. 
Det er søkt om dispensasjon for 
oppføring av gamleskolen på 
bygdetunet. Venter på at saken 
kommer til politisk behandling  

Våren 2018 
Marit/ 
Jomar 

K-sak 
66/17 

   
Morgendagens 
Omsorg – Omstilling 
til ny organisering 

Se saken på Frøya si hjemmeside under fanen:  
POLITIKK / POLITISKE UTVALG / MØTEINNKALLINGR OG 
PROTOIKOLLER 

 
2019 

Svanhild/ 
Beathe/ 
Torny 

K-sak 
68/17 

   
Frøya IL – søknad om 
endring i leieavtalen 
av Golan gressbane 

Frøya kommune godkjenner endringene Frøya IL ønsker når det gjelder leieavtalen. 
Rådmannen gis fullmakt til å underskrive revidert kontrakt 

Leieavtale er inngått.  
 

Marit/ 
Knut Arne 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 

Kommentarer  
FRIST ANSV 
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K-sak 
76/17 

  
 
 

Tomtevalg – 
Morgendagens 
omsorg 

 

 
 
Forhandlinger pågår 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ikke igangsatt, men er under 
planlegging mtp regulering 
 
 
 
 
 
Jobbes med i MO 
 
 
 
 
 
Kommer når alt er klart 
 

2018 
Thomas/ 
Beathe 

K-sak 
88/17 

   
Utbygging av 
Holahauan boligfelt på 
Kverva 

 

Grunnerverv gjennomført. Klart for 
annonsering. 

 Jomar 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 

Kommentarer  
FRIST ANSV 
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K-sak 
91/17 

   
Fiber Bremnestua - 
Nordskag 

 

Arbeidet er i gang. 
Avtale med Telenor underskrevet 

 
Thomas/ 

Frode 

K-sak 
92/17 

   
KystNorge – 
oppsigelse av avtale 

 

Avtalt workshop ble avlyst. Ny dato 
er nå satt til 31.1.18 

2018 Marit 

K-sak 
99/17 

   

Revisjonsrapport 
sanering/utbygging av 
slamavskillere Rabben 
1 

 

Kartlegging er delvis tatt tak i, og 
kommer som en del av hovedplan 
vann og ligger i hovedplan avløp. 
Hensyntatt i budsjett for 2018. 
Arbeidet med retningslinjer for 
dispensasjonssaker er ikke startet 
opp med bakgrunn i kapasitet. Det 
sjekkes om konsulent kan hjelpe 
med dette. 

2018 Jomar 

K-sak 
115/17 

   
Utbedring og 
reparasjon av kai 
Bogøya  

Prosjektet er igangsatt. 
2018 Jomar 

K-sak 
116/17 

   
RO Rapport – 
Morgendagens 
omsorg 

 

 
Inngår som en del av MO. 
Inngår i arbeidet med å 
innføre/implementere målstyring i 
FK 
 
Saken er egentlig ferdig 260518 
bsme 
 
 
 

2018 Beathe 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 

Kommentarer  
FRIST ANSV 
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K-sak 
117/17 

   
Vurdering om Frøya 
kommune skal kjøpe 
kysthaven  

Vedtatt 
 
 
Videre arbeidet med utredning 
startes i 2018. 
 

 Thomas 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 

Gjennomført, og orientert i HFD. 
BSME 

Januar 2018 Svanhild 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021  

Orienteres i HFD i april 
 
Sak i junimøtet i HFD bsme 

April 2018 Beathe 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 
Søkt Miljødirektoratet, kr 800.000,- 

Februar 2018 Jomar 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 

Pt er det 16 elever som benytter seg 
av tilbudet. 

Januar 2018 Roger 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021  

Ass.rådmann Hemne vært med på 
møte i Forum Oppvekst og orientert 
om deres prosess og erfaring.  

Juni 2018 Roger 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 
 
 

 

Gjennomført og oppstartet i mars 
2018 

Februar 2018 Beathe 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 
Saken er ferdig behandlet og 
oversendt beskjed til Frøya Storhall 
AS. Har hatt eget møte med daglig 
leder for veien videre.  

Januar 2018 Marit 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 

 

Mai 2018 Thomas 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 

Kommentarer  
FRIST ANSV 
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K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 

 

Høst  2018 Beathe 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 

Er en del av språkplan som er 
implementert. Det er opprettet en 
nettverksgruppe ledet av Tover 
Karlsen.  

April 2018 Roger 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 
 

Mars 2018 Jomar 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 
Marit tar kontakt med Den Norske 
Kirke ved Ranita. 

Januar 2018 Marit 

K-sak 
142/17 

   

Budsjett 2018 og 
økonomiplan med 
handlingsprogram 
2018-2021 

 
 

Januar 2018 Svanhild 

K-sak 
Tema 

   
Orientering fra 
Øyrådet 

Utrede plassering av Øyrådet sett opp mot den yvrige rådsstrukturen 
vi har.  

Se på mandat og vedtekter mm. 
Øyrådet v/Håvard Holde OS må 
involveres 

April Marit 

K-sak 
35/18 

   MO- Romprogram  

 
1. I omsorgsboligene skal det være bokollektiv med beboerrommene av begrenset størrelse 

og større fellesareal. Rommen skal være på ca. 31 m2, med eget bad og med mulighet for 
installasjon av tekjøkken, jfr. Husbankens anbefalinger 

2. Rådmannen bes gjennomføre en arkitektkonkurranse. Det innholdsmessige skal ivaretas 
slik skissene nå foreligger, da det er et grunnlaget for investeringstilskudd fra Husbanken 

3. Dette vedtaket iverksettes kun om kommunen får innvilget husbankstøtte som omsøkt. 

 
Oppstartet 
 
 Mai 2018 Thomas 

K-sak 
34/18 

   
Klage over 
reguleringsplan for 
Sætervågen 

Saken utsettes. 
Kommunestyret ber om at det settes igang en reguleringsendring for det aktuelle området. Vi ber 
om at klageren blir muntlig og skriftlig orientert. 

 

 

  

K-sak 
41/18 

   

Helse og mestringsdebatt 
2017  
Fokusområder og mål 
for tjenestene 2018-2021 
 

1. Kommunestyre vedtar følgende fokusområder for 2019-2021 for rammeområdet 
helse og mestring 

a. Morgendagens omsorg/tjenester 
b. Tjenesteutvikling 
c. Tverrfaglig samarbeid helse/oppvekst 
d. Kvalitetssikring og internkontroll 

 
2. Virksomhetene selv utarbeider forslag til lokale mål ut fra fokusområdene. 

Rådmann legger så frem disse for HFD, som ut fra innspill fra KST og 
virksomhetene jobber videre med å definere mål og tiltak  

 
Tas opp i HFD i september /oktober 
2018 

 Beathe 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 
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3. Kommunestyret tar vedlagte måleparametre for virksomhetene til orientering 

 

K-sak 
42/17 

   
Eierskapskontroll – 
eierstyring i FK 

 
1. Kommunestyret er tilfreds med at eierskapsmeldingene oppfyller KS sine 

anbefalinger og at det er fokus på habilitet i styrende organer. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om at det inntas en beskrivelse av et årshjul for 

kommunens eierstyring i fremtidige eiermeldinger og at eiermeldingene rulleres 
årlig.  

3. Kommunestyret ber rådmann legge frem sak vedrørende opprettelsen av et 
eierutvalg for Frøya kommune. 

4. Kommunestyret ber rådmann legge frem en egen sak for valg av eierrepresentant 
med vararepresentant til Trondheim Havn IKS. 

5. Kommunestyret ber rådmannen sikre at valgte eierrepresentanter med vara i IKS, 
benevnes med navn i vedtaksprotokollen. 

6. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av 
denne eierskontrollen i løpet av 2018 

7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering. 
 

 

 Thomas 

K-sak 
50/18 

   
Frøya nye helsehus - 
Forpleiningskonsept 

1) Kommunestyret vedtar at driften av kjøkken og kantine med nytt forpleiningskonsept i 
Frøya nye Helsehus organiseres som kommunal enhet.    

2) Rådmann bes vurdere organisasjonsform når det nye kjøkkenet er etabler og nytt 
forpleiningskonsept er innført.  

 

Vedtatt i KST i april 
 
  Roger 

K-sak 
51/18 

   
Revisjon av vedtekter 
SFO 

Revisjon av vedtekter for skolefritidsordningen vedtas. 
Hovedutvalget ber om at det utredes og fremmes politisk sak om at søskenmoderasjonen også 
skal gjelde mellom barnehage og SFO.  
Inntektstap i 2018 justeres ifm. Revidert budsjett 
 

 

 Roger 

     
    

 
 
 
 

F-sak 
104/17 

   
Bobiltømming: Anbud 
bygging og drift 

 

Fått inn 2 anbud.  
Sak (7/18) behandlet i FSK 15.1.18. 
Vedtak utsatt. 

April 2018 
(Ferdigstilt anlegg) 

Jomar 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
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F-sak 
112/17 

   

Oppstart av 
reguleringsplanarbeid 
for utvidelse av 
Nordhammervika 
industriområde  

Avsluttes med bakgrunn i 
utfordringer knyttet til erverv av 
eiendom. Antatt kostnad ca. 
500.000,- Ingen samarbeidspartnere 
vil forfølge kommunen med 
økonomiske krav 

 Jomar 

F-sak 
117/17 

   
Småbåthavn – 
erstatning tomt og 
naust 

 

Saken er under arbeid. Det ble ikke 
oppnådd enig om gjennomføring og 
dermed foreligger det ikke forlik. 
Nordskag har tatt ut stevning mot 
kommunen. 
 
Forhandlingsmøte i mars. 

2018 Jomar 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
Oppfølging/ 

Kommentarer  
FRIST ANSV 
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F-sak 
123/17 

 ?  
Salg av tomter i 
Beinskardet 

 

Saken er gjennomgått og avsluttet.  

 Jomar 

F-sak 
128/17 

   
Reguleringsplan for 
«Steinalderstien» 

 

Saken er utført og avsluttet 

 
Jomar/ 
Otto 

F-sak 
135/17 

   Næringsarealer 
 

Under arbeid med noe nedprioritert 
da tilgjengelig ressurser benyttes for 
realisering av andre prosjekt knyttet 
til næringsareal. 

2018 Jomar 

F-sak 
147/17 

   

Søknad om oppstart 
av reguleringsplan i 
Avløysvågen på Frøya 
kommunes sin 
eiendom 5/10  

Ny sak kommer for å avklare 
alternativer rundt pkt 2 i vedtak. 

Jan 2018 
Jomar/ 
Otto 

 



Sak: Status Saksnavn Vedtakstekst 
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Kommentarer  
FRIST ANSV 
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F-sak 
153/17 

   
Opprettelse av fond 
for ressurskrevende 
brukere 

 

 
 
 
Jobber med retningslinjer for 
utbetaling/overføring 
 
Iverksatt 230518 bsme 

Mars 2018 Beathe 

F-sak 
166/17 

   
Utvikling av 
næringsarealer 
Hallaren og Nesset  

Under arbeid med prioritet på 
ferdigstillelse av Hallaren 2019 Jomar 

F-sak 
167/17 

   

Tomteerverv i 
forbindelse med 
reguleringsplan 
Nordhammervika 
industriområde del 2 

 

Saken er avsluttet. 

 Jomar 

F-sak 
168 

   
Sentrumsplan 
Sistranda  

 
 Jomar 

F-sak 
187/17 

   
Avlastningsbolig for 
barn  

 
 

 

Mai 2018 
Jomar/ 
Otto 

F-sak 
191/17 

   Ordførers orientering  
 

April 2018 Roger 

F-sak 
10/18 

   
Godtgjøringsreglemen
t for folkevalgte 

 

Iverksatt bms 

  

F-sak 
24/18 

   
Reguleringsplan 
Sistien 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 602  

Arkivsaksnr.: 18/1211    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

AVSKRIVING – TAP PÅ KRAV 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
I henhold til reglene om god kommunal regnskapsskikk foretar Frøya kommune budsjettjustering 

vedrørende tap på krav. 

Tapene fordeles på nedenfor nevnte områder, og finansieres ved bruk av disposisjonsfond og bundne 

fond fra de forskjellige VAR områder jfr. følgende: 

 

D 14712.5200.345 Tap på krav – kommunaleavgifter - vann Kr  97.882,89 

D 14712.5200.354 Tap på krav – kommunaleavgifter - avløp Kr 97.882,89 

D 14712.1100.265 Tap på krav - husleie Kr 517.118,88 

D 14712.1100.201 Tap på krav - barnehage  Kr 41.114,43 

D 14712.1100.215 Tap på krav – SFO, skolekantina Kr 33.400,72 

D 14712.1100.253 Tap på krav – hjemmetjenester PLO Kr 105.825,50 

D 14712.1100.302 Tap på krav – diverse oppdrag - teknisk   Kr 129.129,43 

D 14712.1100.120 Tap på krav – diverse oppdrag - teknisk Kr 739.368,53 

D 14712.1100.800 Tap på krav – eiendomskatt  Kr 38.693 

D 14712.1100.383 Tap på krav – musikk skole Kr 62.755,02 

K 19500.5200.345 Bruk av bundet driftsfond (Vann) Kr.       97.882,89 

K 19500.5200.354 Bruk av bundet driftsfond (Kloakk) Kr.       97.882,89 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond        Kr.  1.667.405,51 

 

 

Ny saldo på bundne driftsfond Vassverk kr 20.669.276,86  

Ny saldo på bundne driftsfond Kloakk kr 3.150.792,31 

Ny saldo på disponibelt Disposisjonsfond kr 18.488.418,22 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   



Etter en gjennomgang og vurdering av utestående krav eldre enn 3 år, finner rådmannen det 

nødvendig å fremme en sak til politisk behandling vedrørende avskrivning. 

I økonomireglementet pkt. 7.1 står bla: «… det forutsettes at det i årsbudsjettet er avsatt 

tilstrekkelige midler til å dekke tap på fordringer».  

 

Det har ikke vært praksis i Frøya kommune og følge opp med en budsjettering av forventet 

tap jfr. overfor nevnte. Dermed har det heller ikke vært rom for å foreta en administrativ 

avskrivning av fordelte krav. 

 

Pr. 31.03.2018 har vi kr. 1.863.171,29 som vi må avskrive som tap på forskjellige områder i 

kommuneregnskapet. Tapene opparbeidet seg i perioden 2013 – 2018.  

 

Vurdering: 

Da det oppsummerte tap er så vidt stort, og det her ikke finnes budsjettmessig dekning for 

dette, fremmes sak for politisk behandling med forslag om inndekning. 

 

Fordringene avskrives, men der det er mulig blir kravet lagt til overvåkning hos 

innfordringsselskapet, og skulle skyldnerne bli solvent så kan kommunen få dekket kravet sitt 

etter hvert. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A20 &74  

Arkivsaksnr.: 18/1615    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER - MINORITETSSPRÅKLIGE BARN - 

VIDEREFØRING AV GRATIS SFO OG ØKT LEDERRESSURS BARNEHAGE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyre vedtar å videreføre prøveprosjekt med gratis SFO som en 

språkarena på Nordskag oppvekstsenter ut kalenderåret 2018. Kostnaden med 

tiltaket kr 60.000 foreslås finansiert over økt skatteinngang.  

2. Kommunestyre vedtar å øke ÅV-rammen med 0,5 ÅV til lederressurs ved 

barnehagen for å ivareta det overordnede barnehagefaglige ansvaret ved 

oppvekstsentret fra 1. august 2018. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas 

over økt skatteinngagn. Kostnaden for 2019 innarbeides i budsjett for 2019.  

3. Kommunestyre vedtar å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for 

en varighet på 2 år ved barnehagen for å forsterke fokus på tidlig innsats og 

språkopplæring ved barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-

trinnet og SFO. Kostnaden på kr 140.000 for høsten 2018 tas over tilskudd vedr 

forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever.  

 

 

 

 

Vedlegg 1: Evaluering av gratis kjernetid i SFO – Nordskag oppvekstsenter 

 

Saksopplysninger:   

 

For 10 år tilbake var det færre enn 5 barn ved Nordskag oppvekstsenter der en eller begge 

foreldrene var fra et annet land enn Norge. For 5 år siden var det rundt 50 % av barna i 

barnehagen og 30% elevene i skolen som hadde foreldre fra et annet land. De norske var den 

gang fortsatt majoriteten. 



Situasjonen fra høsten, skole- og barnehageåret 2018/2019 er at hele 85,5 % av barna i 

barnehagen er minoritetsspråklige - dvs   barn der en eller begge foresatte har 
utenlandskbakgrunn (barn med en svensk foresatt ikke medregnet). I skolen er andelen 71 
% minoritetsspråklige.  
 
Andelen norske barn er henholdsvis 13,5% i barnehagen og 29% i skolen. Totalt 17 av 61 
barn/elever ved oppvekstsentret har to norske foreldre. 
 
Fordeling norske barn vs minoritetsspråklige barn ved Nordskag oppvekstsenter fra høst 2018 

Antall barn

Antall % Antall %

0 0 9 100 9

2 13 13 87 15

3 8 10 92 13

5 13,5 32 86,5 37

Antall elever

Antall % Antall %

0 0 4 100 4

0 0 10 100 10

3 50 3 50 6

2 50 2 50 4

0 0 7 100 7

3 60 2 40 5

4 80 1 20 5

12 29 29 71 41

Antall % Antall % Ant.tot.

17 22 61 78 78

Totalt

Totalt 

Norske elever Elever med min.bakgrunn

Nordskag OPVS Norske Med min.bakgrunn

2.klasse

3.klasse

4.klasse

5.klasse

6.klasse

7.klasse

Barnehagen Norske barn Barn med min.bakgrunn

Skolen

1.klasse

Avdeling Blåbærtua

Avdeling Lyngheia

Avdelling Moseberget

Totalt

 
 

Hva sier teorien om god språkopplæring 
 

Alle som skal lære et språk trenger gode språkmodeller rundt seg. Språkopplæring for de med 

utfordringer krever at det tilrettelegges for intensiv opplæring i mindre grupper flere ganger 

ukentlig. Et barn som skal lære og lese og forstå tekst, må ha et godt utviklet vokabular. Som 

ellers der opplæring foregår er den gode relasjonene mellom barn/elev og voksen/ansatte 

avgjørende. En forutsetning for god relasjon er at språket er funksjonelt.  

Utfordringen oppstår når uenigheter skjer på et språk ansatte ikke mestrer. 

Kommunikasjonsvansker fører lett til misforståelser og hemmer læring. I tillegg kan 

kommunikasjonsvansker lett skape uenighet i barnegrupper fordi barn som oftest leker på sitt 

morsmål. Dette igjen fører lett til uenigheter og uvennskap. 

 



Hva er det som gjør Nordskag oppvekstsenter bra? 
 

Tilpasset opplæring med rom for alle og blikk for den enkelte står sentralt ved Nordskag 

OPVS. Det legges stor grundighet til opplæringen der språkmodeller og begrepsinnlæring står 

sentralt.  I tillegg legges det mye arbeid i å lage oversettelser, visualisere og kontinuerlig 

repetere over tid.  

Dette skaper resultater - kartleggingsresultatene for 1.-3. trinn ligger over landsgjennomsnitt 

de siste årene.   

Videre er de ansattes genuine engasjement og stolthet til sin arbeidsplassen av svært stor 

betydning. 

 

Hva skal til for å sikre en god språkopplæring 
 

Barnehage  

 Muligheten til å drive språkopplæring i mindre grupper 

 Tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner 

 Økt bemanning for å sikre at våre barn når kravene i rammeplanen 

 Styrking for at våre barn skal snakke norsk ved skolestart 

 Tidlig innsatsmidler fra 1 års alder 

 Økt kompetanse innen feltet for å sikre god opplæring. 

SFO 

 Muligheten for å fortsette god inkludering blant elevene 

 Ha nok voksne for å sikre økt bruk av norskspråket 

 Veiledning i lek  

 Ekstra leksehjelp for å repetere. 

 

Tiltak som er iverksatt ved Nordskag OPVS 
 

I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018 ble følgende vedtatt - ref KST-sak 142/17: 

«Det iverksettes et prøveprosjekt med gratis SFO som en språkarena på Nordskag 

oppvekstsenter fram til sommeren 2018. Det er viktig at foreldrene motiveres slik at tilbudet 

blir benyttet. Ordningen evalueres i forhold til effekt på språkutvikling og integrering. 

Kostnader kr: 81 828,-» 

 

Ordningen startet opp 5. februar, med 6 elever. Antall elever som benyttet SFO-tilbudet før 

den nye ordningen med gratis SFO trådde i kraft var 2.  Elevene opplevde dette tilbudet så bra 

at det kom flere elever og ganske raskt hadde man rundt halvparten av eleven på småtrinnet 

med på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om 

foreldrene jobber slik at det passer å hente dem etter jobb.  

 

Evaluering av tiltaket ligger vedlagt. Vedlegg 1. 

 



Enhetslederen skriver i sin evaluering følgende:  

«Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har 

på språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å 

isolere effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut 

over skoleåret, og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå 

enn da vi starta opp. Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger 

eksperter de kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe 

som også har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte 

Lilleby skole/SFO». 

 

Nordskag OPVS ønsker at tilbudet med SFO videreføres for høsten 2018 og ut året.  

 

 

Tiltak som ønskes iverksatt fra barnehage- og skoleåret 2018/2019 
 

Som beskrevet over ønsker virksomheten å styrke barnehagen gjennom ytterligere forsterket 

fokus på tidlig innsats og språkopplæringen gjennom opplæring i mindre grupper. Dette for 

tettere oppfølging av voksne i lek og læringssituasjoner slik at kravene i den nye rammeplan 

for barnehagen nås og med det at våre barn skal snakke norsk ved skolestart. 

Per i dag mangler barnehagen ved Nordskag OPVS overordnet barnehagefaglig kompetanse i 

ledelsen. I forhold til den nye rammeplan beskrives denne overordnede funksjonen som en del 

av «styrer» oppgaven:  

«Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 

administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 

barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 

som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En 

forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med 

barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. 

Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen 

involveres. 

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante 

institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og 

barnevernet». 

 

For å ivareta denne funksjonen til en 3 avdelingers barnehage med 37 barn bør det være en 

øremerkede ressurs tilsvarende 0,5 ÅV.  

Til sammenligning har Nabeita OPVS med en 4 avdelingers barnehage og 52 barn, i dag en 

avdelingsleder med 0,7 ÅV som ivaretar det overordnede barnehagefaglige ansvaret. 

 

 

 



Vurdering: 

 

De faglige og pedagogiske begrunnelsene for gratis SFO er gode, og tiltaket som sådan gir 

med stor sannsynlighet bedre språkutvikling og med det bedret integrering for elevene. 

Samfunnspolitisk vil en videreføring av gratis SFO ved én virksomhet kunne påvirke 

bosettingsmønsteret i kommunen, og på den måten gjøre den aktuelle skolekretsen mer 

attraktiv enn andre kretser. Dette er noe vi har registret - der en familie flyttet fra Dyrøya 

kretsen til Nordskag kretsen. Begrunnelsen var gratis SFO. 

En familie vil spare i overkant av 20 000,- i året ved å bosette seg i Nordskag krets, framfor 

andre kretser. Og det er for ett barn, har man to barn i SFO-alder, «sparer» en familie 

34 000,- årlig på å bosette seg i Nordskag krets.  

Dette kan gjøre de andre skolene/oppvekstsentrene mindre attraktive for familier.  

Til tross for dette anbefaler rådmann at ordningen videreføres ut kalenderåret 2018. 

Kostnaden med denne videreføringen vil være kr 65.000 inkl sos. kostnader.   

Videre anbefaler rådmann at ÅV-rammen for Nordskag OPVS utvides med 0,5 ÅV for å 

tilfredsstille kravet om overordnet barnehagefaglig kompetanse. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

Likeledes ønsker rådmann å opprette en 0,5 % prosjektstilling fra 1. august og for en varighet 

på 2 år ved barnehagen for å forsterket fokus på tidlig innsats og språkopplæring ved 

barnehagen - samtidig være en resursperson ved små-trinnet og SFO. Kostnad 140.000,- inkl 

sosiale kostander for høsten 2018. 

 

 

Økonomi: 

Rådamnnen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådmannen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då..   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluering av gratis kjernetid i SFO – 
Nordskag oppvekstsenter 
 

Bakgrunn for tiltaket: 

50% av barna i skolen snakker ikke norsk hjemme, og det er flere barn på småtrinnet enn på 

mellomtrinnet som har et annet morsmål enn norsk. Trekket er sterkere i barnehagen enn på skolen, 

så vi forventer at dette vil forsterkes over tid. Kort oppsummert: språkutfordringen vil bli større 

framover, både i barnehagen og i skolen. 

 

Planlegging og oppstart 

Vi var på besøk på Lilleby skole i Trondheim i forkant av oppstarten, de har erfaring med flerspråklig 

elevgruppe og gratis kjernetid. Vi fikk høre om deres aktiviteter, organisering og erfaringer, og vi 

brukte dette når vi planla vårt opplegg. 

Foreldrene ble informert og bedt om å melde på barna. Til de påmeldte ble det sendt ut brev 

26.januar, se vedlegg. 

Vi har organisert tilbudet slik at alle barn på småtrinnet har fått tilbud om gratis SFO på 

ettermiddagene, fra mandag til og med torsdag, fra skoleslutt til SFO-slutt 16:45.  

Vi startet opp 5. februar, med 6 elever. Vi gikk ikke ut med ekstra oppfordring til foreldrene for å få 

med flere barn fra starten, vi satset på at de skulle dukke opp etter hvert. Elevene opplevde SFO som 

så bra at det kom flere barn og ganske raskt hadde vi rundt halvparten av barna på småtrinnet med 

på tiltaket (16 av 28 elever). Ikke alle kommer alle dager, det avhenger blant annet om foreldrene 

jobber slik at det passer å hente dem etter jobb. Det krever mer planlegging for foreldrene å hente 

dem etter SFO enn om de tar skolebussen hjem etter endt skoledag.  

 

Organisering og aktiviteter: 

Det er tre voksne som jobber på SFO, to samtidig fra skoleslutt til klokka 16, deretter én fram til 

16:45. Alle tre har fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget. De tre har én time felles 

planleggingstid i uka, for å sikre at aktivitetene støtter opp om språklæring og fortløpende vurdere 

hvordan det går. 

På SFO er det et mål at alle elever skal snakke norsk, og vi lager aktiviteter ut fra dette: 

Måltidene starter med at elevene trekker lapper der det står hva de skal gjøre i forkant av 

måltidet. For eksempel sette på tallerkener, sette på leverpostei osv.  

Under måltidet plasseres elevene slik at de som har samme morsmål sitter et stykke unna 

hverandre 

Elevene øver på skuespill, der får de tildelt replikker, noe som gjør det enklere å øve på språk 



 
Vi bruker tid på brettspill, der elevene må snakke/lese/høre norsk 

Vi har formingsaktiviteter, der elevene plasseres slik at de må snakke norsk 

Uteleik, som til nå har vært mer uorganisert og fri. 

SFO-dagen starter alltid med måltid, én dag i uka er det varmmat (suppe, pasta, ovnsbakte 

grønnsaker, blant annet) og fortsetter med de andre aktivitetene, etter en plan. Aktivitetene varierer 

noe ut fra hvilken voksen som er på jobb, én har mest aktiviteter ute med barna og en annen har 

formingsaktiviteter, det handler om de voksnes interesser og kompetanse. 

 

Effekt på språklæring: 

Lilleby SFO meldte om at det er vanskelig å måle hvilken effekt gratis kjernetid i SFO har på 

språklæring, siden de lærer språk både i skoletida og på fritida ellers. Det er vanskelig å isolere 

effekten av SFO. Det samme ser vi hos oss, men vi opplever at elevene blir bedre ut over skoleåret, 

og spesielt blir en del mye bedre på å prøve å snakke, noen tør mye mer nå enn da vi starta opp. 

Dette gjelder særlig de som i utgangspunktet snakket minst. 

35% av barna på SFO har norsk som morsmål og dette er viktig for de andre; de trenger eksperter de 

kan lære av og øve med. 

Sosialt ser vi at de trives sammen etter skoletid, det er lite konflikter og god stemning, noe som også 

har betydning for det sosiale miljøet og læring på skolen. 

Effekten på det sosiale miljøet ble også trukket fram som en positiv effekt da vi besøkte Lilleby 

skole/SFO. 

 

Økonomi: 

Vi har ved skoleslutt hatt 67 dager med gratis SFO, der vi har leid inn vikar i 3 timer 4 dager i uka. I 

tillegg til dette kommer planlegging og forberedelser (innkjøp av mat ol) på to timer ekstra per uke. 

Fagarbeider i SFO har ei årslønn på 357 800, lønnsutgifter til gratis SFO har vært rundt 54 000 kroner. 

Vi har også hatt utgifter til mat (3000 per måned), til studiedag i Trondheim (reise og vikar) på 3 500, 

til utstyr (spill med fokus på språk, formingsmateriell) 3500. Tapt inntekt på grunn av gratis tid ligger 

på rundt 15 000 i samme tidsrom. I sum har gratis SFO medført kostnader og tapte inntekter på til 

sammen 91 000 kroner. Ikke kostnadsberegnet er virksomhetsleders bruk av tid, tidsbruken har til 

tider vært betydelig. 

 

Utfordringer: 

En av utfordringene har vært bemanningsmessig; å finne noen som kan jobbe to timer og tre kvarter 

fire ettermiddager per uke på et ikke veldig sentralt sted på Frøya. I dette halvåret har vi løst dette 

ved å koble denne stillingen sammen med en assistentoppgave i barnehagen.  

En annen utfordring har vært at noen foreldre ikke melder fra om barna skal til SFO. Vi ønsker ikke å 

sende hjem barn etter skoletid hvis vi ikke er sikre på at foreldrene venter dem hjem. Det at 



 
foreldrene ikke gir beskjed har ført til at skolen har brukt mye tid og tålmodighet på å kontakte 

foreldre. Språkutfordringer i kontakten med foreldre har også til tider vært krevende. 

 

Veien videre: 

Vi opplever at gratis kjernetid i SFO bidrar til bedre språkutvikling for elevene våre og ønsker å 

fortsette med dette tiltaket. Vi vet vi får nye elever til høsten som også trenger et sted der de får god 

kontakt med språket og god tid til å øve. Samtidig får elevene tid sammen, og vi ser at de trives med 

det. Når SFO-tida blir brukt godt så vil det bidra til et bedre sosialt miljø i skoletida og mer læring for 

elevene. 

 

 

Trondheim 18. mai 2018 

 

Heidi Nordtømme 

Virksomhetsleder 

Nordskag oppvekstsenter 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 613 &50  

Arkivsaksnr.: 18/1415    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ANSKAFFELSE AV MIDLERTIDIG BOLIG / BOLIG MODUL FOR 

OPPFØLGINGSTJENESTEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune anskaffer en boligmodul, type Malthus Uniteam (45m2 BTA) 

som plasseres midlertidig på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» jfr. 

vedlagte tegning. 

2. Totalkostnad kr 1 450 000 finansieres av investeringsprosjektet «bygging av 

kommunale utleieboliger» saldo på denne posten etter bruk er 3.5500 mill kr 

 

 

Vedlegg: 

a. Tegning over plassering av den midlertidige boligen på tomten. 

b. Tegning over den midlertidige boligen – Malthus Uniteam 

c. Kostnadsoverslag 

d. Malthus Uniteams løsninger med priser 

 

Saksopplysninger:   

Virksomheten for Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste, tjenesteområde Oppfølgingstjenesten har 

som en av sine hovedoppgave å yte 24/7 – tjenester til personer med alvorlig og langvarige 

omsorgsbehov. Målgruppen er personer med rus og/eller psykiske lidelser.  

 

Virksomheten har i sitt mandat Morgendagens omsorg – etablering av et bofellesskap med 5 

boenheter m/base for målgruppen. Heldøgns tjenester – 24/7; trinn 4 og 5 i omsorgstrappen 

(KST vedtak 176/17) påstartet arbeidet med å utrede dette behovet og driftsformen. Arbeidet 

er i oppstartsfasen og det må påregnes at boligene kanskje ikke står ferdig før om ca. 3 år.  

 

Vurdering: 

I påvente av dette bofellesskapet er det i dag behov for å etablere midlertidig boform for 24/7 

tjenester, som et strakstiltak. Det er en løsning for målgruppen ved «Perstua», hvor 2-

mannboligen er bygd om med en personalbase i kjelleren. I dag yter oppfølgingstjenesten et 

24/7 tilbud til 2 personer i «Perstua». Kommunen kjøper i tillegg et heldøgns tilbud til 1 

person i en annen kommune. For denne personen er det nå behov for å skaffe en midlertidig 

boform, person ønsker å flytte tilbake til Frøya og få tilrettelagt sitt omsorgstilbud her. Bruker 



har meldt behov for å bo tett tilknytning til personalbase med 24/7- drift og har snart ventet i 

ca. 1 år på en godt og trygt bo- og omsorgstilbud. 

 

For å kunne imøtekomme dette behovet, er det vurdert 3 forskjellige løsninger; 

1. Bruker leier en kommunal bolig, tilrettelegger for egen bemanning i boligen som 

dekker 24/7 behovet – meget kostnadskrevende drift.  

Krever 3,67 årsverk. 

2. Kommunen anskaffer en midlertidig boform. Bruker leier denne midlertidig bolig som 

plasseres ved siden av «Perstua» i tilknytning til personalbasen. En kostnadseffektiv 

drift og en trygg boform for bruker.  

Driften av dette tjenestetilbudet krever 1,97 årsverk og en felles aktiv nattvakt med de 

andre brukerne. 

3. Fortsatt kjøpe 24/7-tjenester fra andre kommuner, innfrir ikke brukers ønsker og 

behov.  

Dette koster pr døgn kr 1 980,-  Pr måned er kostnad på kr 61 380. 

 

Ved å anskaffe en midlertidig omsorgsbolig og plassere den ved «Perstua», vil tjenesten kunne 

redusere driften med 1,7 årsverk (Effektuere budsjettvedtaket fra 2017). Reduksjonen gjelder 

at behov for 2 nattvakter reduseres til 1 nattvakt.  

Ytterligere vil driften bli mere effektiv på dag/kveld med en betjening som ivaretar et 

omfattende omsorgsbehov for 3 brukere istedenfor 2 brukere i dag.  

Denne midlertidige boformen og plassering dekker brukers ønsker og behov for nærhet til 

personalet 24/7 og boform oppfylle dermed ønsket om å flytte hjem til Frøya. 

Denne midlertidige boligen innehar et potensial om gjenbruk for målgruppen når en 

permanent løsning er på plass. Kommunen og virksomheten opplever at det er et stort behov 

for bolig til denne målgruppen, mange henvendelser kommer også som hastesaker. De fleste 

hastesaker krever en rask løsning på en boform både på kort- og lang sikt. Pr tiden mangler 

kommunen boliger og aktuelle boformer for mennesker som ikke klarer å ivareta sine 

interesser på boligmarkedet, vanskeligstilte. 

Rådmannen har undersøkt med nærmeste naboen til «Perstua» som får boligmodulen 2 meter 

fra sin grense, og har skriftlig akseptert dette. Til øvrige naboer sendes nabovarsel på vanlig 

måte. 

 

 



Økonomiske konsekvenser: 

 

Kostnadsoverslag boligmodul 45m2 BTA fra Malthus Uniteam. 

 

Orienterende pris fra Malthus    853.000 

Frakt (ikke bekreftet)      30.000 

SUM       883.000 

25%mva       221.000 

SUM levert inkl. mva     1.104.000 

Opparbeidelse av tomt inkl graving for vann, avløp,  

strøm, bygging fundament inkl. mva (overslag) 250.000 

Byggesaksbehandling     10.000 

Innredning inkl. mva     30.000 

Uforutsett/tilpasning på stedet   56.000  

TOTALKOSTNAD inkl. mva   1.450.000 

 

Kommunen har et investeringsprosjekt, bygging av kommunale utleieboliger som har en 

ramme på 5 millioner kr. for inneværende år. Dette prosjektet er under planlegging, bl.a. opp 

mot brukergruppen som den midlertidige omsorgsboligen er tiltenkt. Rådmannen forslår at 

kommunen bruker av dette prosjektet for å finansiere anskaffelse av midlertidig omsorgsbolig. 

 

Rådmannen foreslår derfor å opprette et nytt prosjekt: 

Anskaffelse av midlertidig omsorgsbolig, ramme 1,450 millioner kr. for 2018. 

Status for investeringsprosjektet bygging av kommunale utleieboliger vil da ha en ramme på 

3,550 millioner kr. for 2018. 

 

Konklusjon 

1. Kommunen anskaffer en midlertidig boform, totalkostnad kr 1 450 000 

2. Bolig plasseres på tomten 21/196 ved siden av boligen «Perstua» i tilknytning til 

personalbasen.  

3. Dette gir en kostnadseffektiv drift og trygg boform for bruker 

4. Bruker betaler husleie for boligen, bruker har selvhushold. 

 

 

 

 

 

 







Vedlegg C 
 
 
 

Kostnadsoverslag boligmodul 45m2 BTA fra Malthus Uniteam. 
 
Orienterende pris fra Malthus                                                  853.000 
Frakt (ikke bekreftet)                                                                    30.000 
SUM                                                                                                   883.000 
25%mva                                                                                            221.000 
SUM levert inkl. mva                                                                1.104.000 
Opparbeidelse av tomt inkl graving for vann, avløp,  
strøm, bygging fundament inkl. mva (overslag)                     250.000 
Byggesaksbehandling                                                                    10.000 
Innredning inkl. mva                                                                     30.000 
Uforutsett/tilpasning på stedet                                                 56.000  
TOTALKOSTNAD inkl. mva                                                     1.450.000 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Frøya kommune 
Otto Falkenberg 
Arkitekt/prosjektmedarbeider 
Tlf. 72 46 32 59 / 924 61 403 
 
 
 



• BFV 1 - 1 roms, uten utv. bod

BTA 35 m²
BRA 27 m²



• BFV 1 - 1 roms, med utv. bod

BTA 45 m²
BRA 36 m²



• BFV 3 - 2 roms m/enkelseng, med utv. bod

BTA 57 m²
BRA 49 m²



• BFV 4 - 2 roms m/dobbelseng, med utv. Bod

BTA 61 m²
BRA 53 m²



• BFV 5 - 3 roms, 2 sov, uten utv. Bod

BTA 69 m²
BRA 66 m²



eksempel på sammenbygd



eksempel på bygg med saltak



eksempel på sammenbygd i rekke



Sammenbygd



sammenbygd



eksempel på tunløsning



Robuste boliger

• Belistning som ikke kan
gripes

• Belysning og sprinklerhoder
innfelt i konstruksjon

• Elektrisk utstyr som tåler
belastning

• Herdet glass

• Baderomspanel i tak og
vegger

• Stenderavstand 30 cm

• Material som er lett å
vedlikeholde



• Dusj i stål – sparedusj

• Speil i stål

• Toalett og vask i stål

• Sluk ved kjøkken

• Belegg med oppbrett

• Ventilasjons - og
sprinklersentral bak luke sikret
med spesialbolter

• Kjøkken og garderobe med
skyvedører

Robuste boliger



Referanseliste
Hå kommune
5 stk Permanent boliger – i produksjon (mars 2015)

Sola kommune
3 stk Permanent bolig er– i produksjon (mars 2015)
(Rammeavtale)

Hå kommune
1 stk Permanent bolig - Overlevert september 2014

Sola kommune
1 stk Midlertidig bolig i tun 
Overlevert august 2014
(Rammeavtale)

Sandnes kommune
Permanent bolig – robust institusjon for psykiatri/ rus
Overlevert november  2014
(Rammeavtale) 

Vindafjord kommune. 
2 stk Permanente boliger i tun.
(Rammeavtale)

Klepp kommune. 
4 stk Permanente boliger i tun.
Overlevert, februar 2014

Klepp kommune. 
Permanente boliger,  5 stk leiligheter over 2 etg.
Overlevert, oktober 2012

Stavanger kommune
4 stk Permanente boliger i tun 
Overlevering, april 2012

Sandnes kommune
Permanente boliger, rammeavtale for leveranse over 3 år. 
Første bolig levert mai 2010, siste bolig levert juni 2013.
Det er levert 12 stk boliger + bokollektiv med 10 soverom i avtalen

Tysvær kommune. 
4 stk Permanente boliger i tun 
Overlevering, desember 2011



Orienterende priser

Prisen er levert  og montert komplett.
Uten møbler og gardin
Uten grunnarbeid og tilførsler for VA og 
strøm
Eks. mva

Følgende inngår i vandalsikker standard:

Toalett vask i stål

Stenderverk CC30

Våtromspanel på vegger og himling
Sluk i gulv 
Oppbrett belegg

Vandalsikkert el utstyr
Listverk i alminium
Herdet glass

1 roms uten utv 
bod 1 roms med bod

2 roms 
m/enkeltseng 
med utv. bod

2 roms 
m/dobbeltseng 
med utv. bod

3 roms, 2 
soverom med utv. 
bod

   m² BTA                        35                        45                        57                        61                        69 
Pris eks mva
Ordinær boligstandard              787 000              853 000           1 030 000           1 064 000           1 133 000 
  pr m²                      22 486                      18 956                      18 070                      17 443                      16 420 
Vandalsikker standard              908 000              988 000           1 212 000           1 240 000           1 338 000 
  pr m²                      25 943                      21 956                      21 263                      20 328                      19 391 
tillegg for saltak                66 500                85 500              108 300              115 900              131 100 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 18/1599    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTBYGGING AV FIBER TIL HUSSTANDER PÅ KVERVA OG NORDSKAG  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune blir med på intensjonsavtalen med Trøndelag fylkeskommune for utbygging 

av fiber til husstandene på Kverva og Nordskag med 325 000 kr. 

 

Intensjonsavtalen finansieres fra fond for IKT. 

Saldo på fondet pr. 08.06.18 er 1.821.672,20 kr. 

 

 

Vedlegg: 

Intensjonsavtale Frøya kommune - TRFK 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med en utbygning av fiber til en eiendom på Kverva, har Trøndelag 

fylkeskommune sendt en forespørsel til kommunen om å være med på en utbygning av fiber til 

husstandene på Kverva og Nordskag. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med at Telenor har en utbygningen av fiber til en eiendom på Kverva fikk 

kommunen en forespørsel om å være med på et fellesprosjekt med fylkeskommunen; «Felles 

Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017», som innebærer å legge om traseen 

slik at Telenor samtidig kunne legge opp til at husstandene på Kverva og Nordskag kan koble 

seg på fiber. Planen for utbyggingen går på utbygning til 81 husstander 

 

Prosjektet har en total kost på ca. 2,7 mill. Av dette utgjør det offentlige tilskuddet kr 

650 000 eks mva. Dette deles mellom kommune og fylke, det vil si 325 000 kr hver.  

 

Fylkeskommunens plan er å lyse ut dette på Doffin i løpet av juni. 
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Intensjonsavtale mellom Frøya kommune og 

Trøndelag fylkeskommune 
 

 

Felles Bredbåndstjenester i Trøndelag – Full BREDDE 2017 
 

 

Bakgrunn 

Som et ledd i ambisjonen om full bredbåndsdekning i Trøndelag skal det i 2018 utføres 

utbygging og oppgradering av bredbånd i Frøya kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom 

Frøya kommune og TRFK.  

 

Planlagt utbygging 
Utbyggingen vil omfatte følgende: 

- Ny og oppgradert bredbåndsløsning til Nordskag og Kverva (81 husstander, se kart).  

- Etablering av bredbåndsaksesser til husstander og næringsliv.  

- Tilby internettaksess og andre bredbåndstjenester. 

 

Gjennomføring  
TRFK vil ivareta anbudsprosess, kontraktsignering og videre oppfølging mot valgt utbygger. 

Det vil bli utarbeidet en egen tidsplan for utbyggingen. Det kan bli gjort ytterligere tiltak på 

senere tidspunkt. Dette relateres til etterspørsel og kundegrunnlag. TRFK følger opp 

tidsplanen og rapporterer framdrift til Frøya kommune. 

 

Utbyggingsplan 
Detaljert løsningsbeskrivelse vil bli tatt inn i kontrakten med utbygger, samt relevante vedlegg 

og eposter.   

 

Kostnad og finansiering 
Total kostnad for prosjekt er stipulert til: NOK 2 650 000,- eks mva. 

 

Utbyggingen er planlagt finansiert slik: 

 

Utbygger  : NOK 2 000 000,- eks mva 

TRFK:     NOK    325 000,- eks mva  

Frøya kommune:  NOK    325 000,- eks mva  

 

Oppgjør  

Oppgjør vil finne sted når utbyggingen er fullført. TRFK vil fakturere kommunen etter at 

sluttrapport er mottatt fra utbygger og endelig oppgjør er gjennomført 
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Kommunens rolle  

- Bidra med egenandel ref punkt ovenfor. 

- Bistå utbygger rundt forhold knyttet til grunneiere. 

- Bistå utbygger rundt forhold knyttet til graving. 

- Bistå utbygger med opplysninger om kundegrunnlag. 

- I samråd med utbygger prioritere utbyggingsrekkefølge. 

- Følge opp leveransen mot utbygger etter at prosjektet er satt i drift. 

 

Stadfesting 

Utbygging med finansiering er godkjent politisk i Frøya kommune og Trøndelag 

fylkeskommune. 

 

 

Sted/dato: 

 

 

 

      

Pål M. Dahlø       Berit Flåmo 

Prosjektleder        Ordfører 

Trøndelag fylkeskommune      Frøya kommune 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Perline Åsen Arkiv: A22  

Arkivsaksnr.: 18/1278    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

SØSKENMODERASJON MELLOM BARNEHAGE OG SFO  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune vedtar å ikke innføre søskenmoderasjon mellom barnehager og SFO 

2. Frøya kommune vedtar å innføre gratis SFO fra 5. – 7. klasse for barn med særlige 

behov fra og med skoleåret 2018/19. 

 

 

 

Vedlegg: 

Uttalelse fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Trønselag angående 

betaling for SFO 5. – 7. trinn 

 

 

Saksopplysninger:   

Viser til sak 10/18 behandlet i Hovedutvalg for drift 17.04.18 og sak 51/18 behandlet i 

Kommunestyret 03.05.18 der det bes om en utredning om søskenmoderasjon mellom 

barnehage og SFO. Det ble i samme sak opplyst at dette vil medføre et inntektstap for 

kommunen på ca. kr. 200 000,- 

 

Frøya kommune har per i dag søskenmoderasjon i barnehagene på henholdsvis 30% for 2. 

barn og 50% fra 3. barn. I vedtak henvist til ovenfor er det vedtatt søskenmoderasjon etter 

samme ordning i SFO. 

Søskenmoderasjonen i barnehagene regnes som tapt inntekt for de kommunale barnehagene, 

men kompenseres de private gjennom tilskudd fra kommunen. Inntektstapet vil dermed 

variere for hver barnehage ut fra størrelse og antall søsken. På Frøya er det de to private 

barnehagene som har flest antall barn med rundt 60 barn i hver barnehage. Det er per i dag 

rett i overkant av 300 barn fordelt på alle barnehagene. 

De siste tre barnehageårene har det vært mellom 45 – 51 søskenpar i barnehagene på Frøya. 

Det tas utgangspunkt i at dette ikke vil endre seg betydelig de nærmeste årene. Nedenfor er 

det satt opp en økonomisk konsekvens av dette.  

 

Barnehageåret 2015/16, 45 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken  
   Høst Vår Hele året 

Totalt private barnehager  Kr    61 920   Kr    90 801   Kr       152 721  



Totalt kommunale barnehager  Kr 103 200   Kr 146 556   Kr       249 756  

Totalt  Kr 165 120   Kr 237 357   Kr       402 477  

 

Barnehageåret 2016/17, 50 søskenpar og 2 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt private barnehager  Kr    99 330   Kr 116 298   Kr       215 628  

Totalt kommunale barnehager  Kr 107 070   Kr 140 868   Kr       247 938  

Totalt  Kr 206 400   Kr 257 166   Kr       463 566  

 

Barnehageåret 2017/18, 51 søskenpar og 1 med moderasjon for 3. søsken 

Totalt private barnehager   Kr    64 155   Kr  120 474   Kr       184 629  

Totalt kommunale barnehager   Kr    98 280   Kr  125 712   Kr       223 992  

Totalt    Kr 162 435   Kr  246 186   Kr       408 621  

 

 

Per i dag er det lik betaling for alle barn i SFO. For familier som har barn med særlige behov 

medfører dette en ekstra økonomisk byrde i forhold til andre familier, da disse barna kan være 

i SFO også fra 5. – 7. trinn. 

 

 

Vurdering: 

Hvis kommune skal innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO vil dette i første 

omgang medføre et økt behov for rapportering fra barnehager og SFO. Per i dag er det ingen 

systemer som samhandler på en slik måte at det enkelt lar seg finne ut hvem og hvor mange 

barn det gjelder. Dette kan la seg løse ved å pålegge foreldre med barn i begge om å melde fra 

om dette selv, eller ved at barnehage og SFO må rapportere dette inn. 

Videre legges det som grunn at antall søsken i barnehagene ikke vil endre seg betydelig 

fremover, slik at tabellene for hva dette utgjør i barnehagene må anses å være representative. 

Det betyr at det i tillegg vil komme et likt antall søskenmoderasjoner mellom barnehage og 

SFO. Økonomisk vil det ha betydning hvor denne moderasjonen legges. Skal den tas av 

foreldrebetalingen i barnehagene vil det medføre ytterligere tap av inntekt for disse tilnærmet 

lik det inntektstapet som er på søskenmoderasjon i dag, altså opp mot en dobling. Tas 

søskenmoderasjonen fra SFO vil dette bli noe mindre da foreldrebetalingen på SFO plass er 

lavere enn i barnehagen, men vil likevel utgjøre kr 659,- per måned per barn med heltidsplass i 

SFO.  

 

For de familier som har barn med særlige behov og dermed utvidet SFO tilbud fra 5. – 7. trinn 

oppleves denne foreldrebetalingen som en ekstraskatt, og dermed urimelig. På bakgrunn av 

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Trøndelag (SAFO) oppfordring 

ønsker Frøya kommune å innføre gratis SFO for denne gruppen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

Innføring av søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage vil medføre et betydelig 

inntektstap for den enheten som moderasjonen tillegges. 

 

Innføring av gratis SFO for barn med særlige behov for 5. – 7. klasse vil årlig utgjøre kr. 

21 960,- per barn hvis barnet har full plass i SFO.  

 

 



 



Trøndelag 

Til kommunale råd for funksjonshemmede 

 

 

01.06.2018 

Betaling for SFO 5. – 7. trinn 

SAFO Trøndelag er kjent med at mange kommuner tar betaling for SFO for elever som går i 5.-7. 

trinn. Dette er utgifter som andre familier ikke har, og som oppleves som en ekstraskatt.  

Foreldre til barn med særskilte behov har etter opplæringsloven et SFO tilbud fra 1-7. trinn, mens 

andre kun har et tilbud fra 1-4. trinn. Kommunene avgjør selv eventuell egenbetaling for SFO 

tilbudet, også 5-7. trinn. I og med at tilbudet 5-7. trinn kun er for barn med særskilte behov, vil 

foreldrebetaling for dette tilbudet i praksis være en særskatt påført kommunen grunnet barnets 

funksjonsnedsettelse.  

Skoleåret 2017/18 er det nasjonalt 1715 barn i 5-7. trinn som benytter seg av et SFO tilbud. Av disse 

er det vel 2/3 som har full plass. Ordinær SFO er et frivillig tilbud, mens for familier som benytter seg 

av 5-7 SFO, er tilbudet nødvendig for å stå i jobb. I en forskningsrapport fra (Wendelborg 2006) heter 

det:   «…mange barn med funksjonsnedsettelser utvikler mindre selvstendighet og er ikke like 

selvhjulpne som sine jevnaldringer uten tydelige funksjonsvansker. Disse barna har dermed ikke 

mulighet til å gå hjem selv, låse seg inn og lage seg mat. Dette betyr at familier med barn med 

funksjonsnedsettelser får utgifter som øvrige familier kan prioritere bort.» 

Foreldrebetalingen for SFO øker mer enn andre sammenlignbare tjenester (barnehageplass) og 

prisutviklingen i samfunnet ellers (KPI). SSB publiserte i 2017 statistikk som viser at SFO egenbetaling 

øker omlag dobbelt så mye som KPI over tid. 

Det medfører at det blant 1. klassingene i det ordinære tilbudet er litt over halvparten som har 

fulltids SFO, synker dette til 12 prosent for 4. klassingene. Økte kostnader for familiene sammen med 

barnas selvhjulpenhet ut i fra alder, omsorg ytt av søsken, naboer og øvrig nettverk gjør at relativt få 

elever er i det ordinære SFO tilbudet ut 4. trinn. Den gjennomsnittlige familieutgiften til SFO avtar 

dermed gradvis fra 1-4. trinn. 

Kommunene plikter etter opplæringsloven å ha et SFO tilbud til barn med særskilte behov 1-7. trinn. 

Likevel finner beretter tallgrunnlaget fra Utdanningsdirektoratet (GSI) at hele 181 av landets 426 

kommuner ikke har barn i et SFO tilbud utover det ordinære 1-4. trinn. I tillegg er det svært mange 

kommuner med få (1-2) elever i et SFO tilbud 5-7. til tross for at innbyggertallet tilsier høyere antall. I 

Trøndelag er det 14 kommuner uten barn i 5.-7. trinn i SFO. 

 

Vi er kjent med at Steinkjer og Trondheim kommune har innført betalingsfritak for 5.-7. trinn og 

håper dette gjelder flere.  

SAFO Trøndelag ber kommunale råd for funksjonshemmede ta initiativ til at kommunen ikke tar 

egenbetaling for barn med SFO tilbud i 5.-7. trinn. 

Vi setter stor pris på tilbakemelding på om rådet har mulighet til å følge opp dette.  

Vennlig hilsen 

 

Kirsti Stenersen 

Leder, SAFO Trøndelag  

E-post: nhf.troendelag@nhf.no  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A25  

Arkivsaksnr.: 16/3015    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

NAUSTPROSJEKTET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å starte opp Naustprosjektet som beskrevet i 

prosjektrapporten. Det å tilby gi alternativ opplæring gjennom praktiske sjørelaterte 

aktiviteter til elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og mestring er 

svært positivt. Kostnadene for høst 2018 på kr 90.000,- tas over økt skatteinngang. 

Kostnaden for 2019 tas i budsjettet for 2019.  

 

 

 

Vedlegg 1: Naustprosjekt – en alternativ opplæringsarena - prosjektbeskrivelse 

Vedlegg 2:  ”Naustprosjektet”– høringsuttalelse fra det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre 
 

Saksopplysninger:   

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 

teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning til 

skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  



 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære seg 

flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å finansiere 

prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 
Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man 

at det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.   

   

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» 

og dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 

bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 



Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

For å få fullstendig oversikt over prosjektet bes prosjektbeskrivelsen leses - ref vedlegg. 

 

Høring 
Utarbeidet rapport er sendt på høring til 13 relevante høringsparter. Det er kun mottatt 
tilbakemelding fra: Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 
 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår oppstart av prosjektet fra og med skoleåret 2018/2019. For 

høstsemestret 2018 foreslås det oppstart med en gruppe på 4 - 6 elever.  For vårsemestret 

foreslås to grupper med til sammen inntil 12 elever. Kostandene for høsten vil utgjøre ca kr 

90.000. for 0,3 ÅV. Driftskostnader på ca kr 15.000 tas over Sistranda skoles driftsbudsjett.  

Kostnadene for 2019 innarbeides i budsjettet for 2019 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Rådamannen har fra KS fått en ny prognose på økt skatteinngang. Rådamnnen vil fremme en 

budsjettendring på dette i august då.. 
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Innledning 

De nye læreplanene som kom i 1997, Reform –97, medførte strengere krav til teoretisk 

mestring. Etter hvert erfarte skolene at elever med lærevansker og manglende motivasjon for 

teorifag ikke fikk forventet faglige framgang, og med dette nederlagsfølelse og antiholdning 

til skolen.  

 

Høsten 2000 startet derfor Sistranda skole med Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen i spissen 

et prosjekt som fikk navnet Naustprosjektet. Ideen bak prosjektet var å skape et 

opplæringstilbud for teoritrøtte elever tuftet på praktisk tilnærming til skolefagene. Praksisen 

ble knyttet til maritim aktivitet. Etter hvert ble «faget» et tilbud innenfor tilvalgsfaget praktisk 

prosjektarbeid i ungdomsskolen. 

 

I 2004 ble det fremmet nye ideer for Naustprosjektet. Disse idéene tok utgangspunkt i Frøya 

modellen - et prosjekt som hadde fokus på hele opplæringslivsløpet «fra barnehage til 

universitet». Man så for seg at Naustprosjektet skulle integreres som en praksisnær 

læringsarena for hele Frøyaskolen. Det vil si at Naustprosjektet skulle implementeres ved alle 

skoler og på alle klassetrinn. Det ble laget lokale læreplaner der praktiske maritime aktiviteter 

skulle danne grunnlag for teoretisk opplæring.  

 

Erfaringene med Naustprosjektet var gode.  

 

Ved innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble praktisk prosjektarbeid som tilvalgsfag 

avskaffet, fordi en da i større grad vektla målet om at så mange elever som mulig skal lære 

seg flere fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen 

(St. meld. nr. 30 2003–2004). 

 

Med bortfallet av faget praktisk prosjektarbeid ble det utfordringer med å gjennomføre 

naustprosjektet i daværende form. I tillegg fikk man økonomiske utfordringer med å 

finansiere prosjektet og Naustprosjektet kulminerte.   

 

 

Dagens situasjon 

 

Gjennom nasjonale målinger og kartlegginger av læringsresultater og læringsutbytte ser man 

at det er mange av grunnskoleelevene som sliter med motivasjon og mestring, noe som gir 

manglende læring og læringsutbytte. Denne utviklingen ser man på alle trinn, og spesielt blant 

gutter på ungdomstrinnet. Dette gjelder også i høyeste grad for Frøya.     

 

I forbindelse med evaluering av Kunnskapsløftet (St. meld. nr 44 2008–2009: 26) ble det 

konstatert at dagens ordning med fremmedspråk og språklig fordypning ikke fungerer like bra 

for alle elever. 

 

Stortingsmeldingen framhever hvordan spesielt fordypningsfagene med språk oppleves som 

problematiske. Årsaker til dette kan være for krevende læreplaner og manglende motivasjon 

hos elevene. Dette ses på som bekymringsfullt også i en større sammenheng, ettersom mange 

elever med økende alder opplever at «grunnskolen blir mindre relevant og lite motiverende» 
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og dermed mentalt faller ut av læringsprosessen. Dette kan igjen kan føre til svake faglige 

resultater og frafall i videregående opplæring. 

 

Som en følge av evalueringen foreslås det i stortingsmeldingen forsøk med et nytt fag – 

arbeidslivsfag. En sentral intensjon med å innføre arbeidslivsfaget i skolen var «å bidra til å 

skape et ungdomstrinn som tar bedre hensyn til variasjonen mellom elevene, og som kan gi 

bedre motivasjon for flere» (St. meld. nr 44 2008–2009). Faget skal gi elever som ønsker det 

«større mulighet til å arbeide praktisk og prøve ut sine interesser for yrkesfaglig opplæring.» 

Det overordnede formålet skal være «å styrke elevenes faglige motivasjon, samtidig som det 

ivaretar utvikling av grunnleggende ferdigheter på en god måte». 

 

Erfaringene med arbeidslivsfaget ble så god at faget ble besluttet implementert i revideringen 

av læreplan i 2014. Til de skoler som ønsker å tilby faget skal arbeidslivsfaget utvikles med 

utgangspunkt i de yrkesfaglige utdannings-programmene innenfor videregående opplæring.   

 

Det er i denne anledningen Naustprosjektet foreslås revitaliseres gjennom å koble 

ungdomskolen og Guri Kunna videregående skolen sammen gjennom arbeidslivsfaget.  Det er 

først og fremst naturbruklinja ved Guri Kunna vgs. som vil være hovedsamarbeidspartner, i 

tillegg kan det være aktuelt å søke samarbeid med matfag.   

Det å tilby praktisk arbeid med oppgaver som særpreger ulike yrker knyttet til maritim 

aktivitet, kan gi bedre motivasjon og læringsutbytte for flere.  

 

Det nye Naustprosjektet er forankret i det «gamle» Naustprosjektets pedagogiske tankegang. 

Vi vil videreføre arbeidet Torbjørn Reppe og Ansgar Antonsen la ned i det «gamle» 

Naustprosjektet. Hovedmålsettingen den gang som nå, er å gi alternativ opplæring gjennom 

praktiske sjørelaterte aktiviteter, og etablering av elevbedrift.  

Naustprosjektet er eid av Frøya kommune. Det vil i praksis si at kommunen er med på å 

kvalitetssikre vårt arbeid og er medansvarlig for at de gjeldende regler for 

grunnskoleopplæringen følges.  

 

Krav for å kunne drive sjørelatert opplæring 

Opplysninger hentet inn fra sjøfartsdirektoratet 02.11.2017 sier bl.a. om elever under 

opplæring i båt at elever skal defineres som passasjerer uansett hvilken type båt det gjelder, 

uavhengig av størrelse. Minimumskravet til båtfører er at båtføreren skal ha båtførerbevis og 

bestått kurs i krisehåndtering og passasjerveiledning. I tillegg opplyste sjøfartsdirektoratet at 

kompetansekravet til båtfører kan bli ytterligere skjerpet. Det gis altså ikke lenger unntak fra 
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regelverket for skoler og leirskoler som driver med maritim undervisning og opplæring 

ombord i fartøy. 

Sjøfartsdirektoratets Forskrift/2009-11-24-1400 om drift av fartøy som fører 12 eller færre 

passasjerer mv sier blant annet at: 

På skip med største lengde under 15 meter som kan føre 12 eller færre passasjerer uten 

passasjersertifikat skal skipsfører minst ha fritidsskippersertifikat eller fiskeskippersertifikat 

klasse C. Hvis skipet har største lengde 15 meter eller mer skal skipsfører minst ha 

kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 5. 

Sjøfolk på skip som kan føre 12 eller færre passasjerer uten passasjersertifikat skal, 

uavhengig av skipets størrelse, ha gjennomført og bestått kurs i passasjer- og 

krisehåndtering. 

I tillegg skal fører av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre ha helseerklæring 

for arbeidstakere på skip og grunnleggende sikkerhetsopplæring. Fører skal minimum inneha 

Begrenset Operatørsertifikat, ROC (Restricted Operator's Certificate), men kan ha SRC 

(Short Range Certificate) (VHF) sertifikat dersom fartøyet kun opererer i fartsområde 4 eller 

mindre. 

All virksomhet hvor man i næringsvirksomhet benytter et fartøy som kan kalles skip, båt eller 

lignende og hvor man medtar andre enn fartøyets mannskap/bemanning, vil falle inn under 

forskriftene, med mindre fartøyet er spesifikt unntatt i forskriftene. Det er ikke av betydning 

om aktiviteten benevnes "transport", "opplevelse", "event", "havrafting", 

"sightseeing","kurs,"opplæring" eller annet, og uavhengig av om det er tale om 

"passasjerer", "gjester", "besøkende" eller liknende. 

Selv om et fartøy til tider brukes som fritidsfartøy, og ev. er konstruert og registrert som et 

fritidsfartøy, vil det bli ansett som et næringsfartøy dersom man i næringsøyemed befordrer 

passasjerer, og forskriftene vil da gjelde så lenge fartøyet benyttes på en slik måte. Det er 

altså den faktiske bruke av fartøyet som blir avgjørende. Det presiseres at forskriftene også 

gjelder ved bruk av RIB. (Sjøfarts direktoratet. Forskrift/2009-11-24-1400). 
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Det forutsettes at ansvarlig faglærer innehar nødvendig sertifisering iht ovennevnte forskrifter 

fra Sjøfartsdirektoratet.  

Tidsramme  

Naustprosjektet foreslås gjennomført innenfor rammene av arbeidslivs- og tilvalgsfagene. 

Timeantallet utgjør til sammen 5 og 7 timer pr uke, avhengig av klassetrinn. Hvis vi skal 

kunne gjennomføre et hensiktsmessig opplegg i forhold til fagplan, må vi kunne bruke en hel 

skoledag pr gruppe. En slik løsning forutsetter at gruppene rullerer på dagene, slik at alle 

tilknyttet Naustprosjektet kan ta del i de samme aktivitetene. 

Målsetting 

Naustprosjektet er ment for elever ved ungdomstrinnet som sliter med motivasjon og 

mestring, og med det manglende læring og læringsutbytte.  

Naustprosjektet skal være den arenaen der disse elevene opplever mestring både sosialt og 

faglig. Samarbeid med andre mennesker gjør dette også til en viktig del av den sosiale 

læreplanen.  

Opptak av elever 

I forkant av et eventuelt opptak, er det viktig at elev og foreldre skriftlig kan grunngi hvorfor 

vedkommende ønsker opptak i naustprosjektet. Dette er viktig fordi det gir eierskap til 

prosjektet og at elevene får et bevisst forhold til målsetting og forstår at Naustprosjektet ikke 

er et fristed, men skole. 

Målsettingen er at elevene finner motivasjon og forstår viktigheten og nødvendigheten av 

teorifagene. Gjennom praksisfeltet vil elevene se og oppleve at teorifagene har stor betydning 

for utdannelse og yrkeskarriere. 

Det har ingen hensikt å tilby elever plass ved Naustprosjektet uten en skikkelig grunngivelse.  

I denne prosessen skal elev, foreldre, skole og prosjektets leder være involvert. 

Naustprosjektet skal ikke være et sted der elever bare blir plassert ut fra bekvemmelighets 

hensyn. Elevene må ha forutsetninger til å delta på alle aktivitetene i regi av Naustprosjektet.  

1. Kontaktlærer, prosjektleder og skolens leder drøfter om deltakelse i Naustprosjektet 

vil være hensiktsmessig. Elever kan ikke bare plasseres uten en skikkelig og 

gjennomtenkt grunn. 
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2. Kontaktlærer informerer foreldre/ foresatte og det innkalles til foreldremøte mellom 

elevens foreldre/ foresatte og prosjektleder. Evt. kontrakter gjennomgås. 

3. Elev og foreldre/foresatte får den nødvendige informasjonen fra prosjektleder. Eleven 

skal få mulighet til å uttale seg. Elev og foreldre må sammen grunngi hvorfor nettopp 

denne eleven skal bli tatt opp i Naustprosjektet. 

4. Et felles foreldremøte arrangeres i etterkant ved hovedopptaket i august/ september 

hvor prosjektet gjennomgås nøye. Elevene deltar ikke. 

5. Ved helt spesielle anledninger kan elever tas opp senere enn hovedopptaket, men det 

skjer kun om det er ledige plasser i gruppa.  

 

Tidligere erfaringer har vist at noen av elevene etter en stund, dropper ut av 

Naustprosjektet. Hvis og når at dette er i ferd med skje med enkeltelever, skal det tas en 

samtale med vedkommende sammen med kontaktlærer og foreldre. 

 

Resultatevaluering 

Elevene som er med i Naustprosjektet evalueres kontinuerlig – dvs underveisvurdering. 

Underveis og ved skoleslutt evalueres forventninger og praksis sammen med elevene og 

foreldrene - hva har fungert og hva kan gjøres bedre. På denne måten sikrer vi at vårt tilbud 

skal være et tilbud hvor også elevene sine behov og ønsker skal bli hørt. Hver dag avsluttes 

med loggskriving. Dette vil være en del av elevenes egenvurdering og vil også være nyttig for 

å se om vurderingen er i samsvar med lærernes vurdering. Loggene kan også benyttes som 

utgangspunkt for å skrive en lengre tekst. Teksten bør i utgangspunktet evalueres av 

kontakt/norsklærer. 

Det presiseres at det er kontakt/faglærere som må evaluere de faglige prestasjonene, fordi 

naustprosjektet ikke har forutsetninger for å kunne evaluere eleven i det enkelte fag. 

Læreplanen for prosjektet beskriver de enkelte faglige målene som vi kan dra inn i prosjektet, 

gjennom elevbedriften. 
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Sikkerhet 

 Naustprosjektes prosjektleder har ansvaret for sikkerheten til elevene. Elever og foreldre skal 

til enhver tid vite at vi tar sikkerheten på alvor i Naustprosjektets virksomhet. Derfor kan det 

være hensiktsmessig å gjennomføre et førstehjelpskurs for elevene, her kan nok røde kors 

bistå. 

Regler, rutiner og sikkerhetsinstruksen for bruk av utstyr skal være oppdatert til enhver tid. 

Naustprosjektet har dessverre ingen garantier mot at uhell kan skje, og vi forplikter oss alltid 

til å gjennomgå og oppdatere våre rutiner i forkant. Førstehjelpsutstyr skal til enhver tid være 

tilgjengelig og oppdatert. Elevene skal læres opp og ansvarliggjøres i forhold til 

sikkerhetsrutinene. Ved evt. vikarbruk, skal vikaren gjøres kjent med gjeldende rutiner, lover 

og forskrifter for å ivareta elevenes sikkerhet. 

 

Fagplaner for Naustprosjektet, generell del. 

Naustprosjektet har som alternativ opplæringsarena sine forpliktelser når det gjelder 

kunnskapsformidling.  Opplæringstilbudet vi gir skal være i samsvar med kravene til offentlig 

grunnskoleopplæring og opplæringsloven med forskrifter, herunder det pedagogiske innholdet 

og den organisatoriske tilretteleggingen, jfr. § 5 i rundskriv -3- udir av 2010 

Naturfag, norsk, matematikk, mat og helse og kroppsøving er godt representert i våre 

fagplaner. Vi har ingen garanti for at vi skal greie å oppfylle alle målene som er skissert i 

planen. Planen må være gjenstand for revisjon, hvis prosjektet skal utvikle seg i riktig retning. 

Derfor vil vi holde oppvekstsjefen oppdatert gjennom regelmessige rapporter. 

Læreplanens generelle del er av stor betydning for planarbeidet og gjennomføringen av 

Naustprosjektet som alternativ opplæringsarena. Derfor er det på sin plass å presentere et 

sammendrag av kunnskapsløftets generelle del, før vi viser hvordan vi vil knytte den 

teoretiske delen opp mot Naustprosjektets aktiviteter. 
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Det skapende menneske 

Om kreative evner står det i kunnskapsløftet at det fremste mål for utdanning er utvikling. 

Opplæringen skal møte barn, unge og voksne på deres egne premisser og samtidig føre dem 

inn i grenseland der de kan lære nytt ved å åpne sinn og prøve evner. 

Skapende evner vil si å oppnå nye løsninger på praktiske problemer ved uprøvde grep og 

framgangsmåter, ved å oppspore nye sammenhenger gjennom tenkning og forskning, ved å 

utvikle nye normer for skjønn og samhandling, eller ved å frembringe nye estetiske uttrykk. 

Om vitenskapelig arbeidsmåte og den aktive elev står det å lese at oppfinnsom tenkning 

innebærer å kombinere det en vet, til å løse nye og kanskje uventede praktiske oppgaver.  

Undervisningens mål er å trene elevene både til å kombinere og analysere – å utvikle både 

fantasi og skepsis slik at erfaring kan omsettes til innsikt. 

Utdanningen skal ikke bare overføre lærdom- den skal også gi elevene kompetanse til å skaffe 

seg og vinne ny kunnskap. 

 

Det arbeidende menneske 

Innenfor det arbeidende menneske finner vi avsnittet om læring og arbeid. Her står det at god 

læring er avhengig av driv og vilje hos den enkelte til å ta på seg og gjennomføre et arbeid. 

Det er godt dokumentert at elevens ytelser tydelig påvirkes av arbeidsvanene de legger seg til 

på tidlige skoletrinn. 

Om undervisning og læring står det at opplæringen må knyttes til egne iakttakelser og 

opplevelser. Den legges opp slik at elevene etter hvert får praktiske erfaringer med at 

kunnskap og ferdigheter er noe de selv kan være med på å utvikle. Opplæringen må derfor 

fremme evnen til flid til å gjøre seg umak. Den må nøre utholdenhet ved å la de unge oppleve 

at erfaringer, kunnskaper og anlegg gir bedre mestring og blir verdsatt. 

Om tilpasset opplæring står det at denne må tilpasses slik at barn og unge får smaken på den 

oppdagerglede som blant annet finnes i ferdigheter og praktisk arbeid. Læring og opplevelse 

må sveises sammen. Læringsmiljøet skal både være humant og tro mot barns nyfikenhet. 
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Det allmenndannende menneske 

God allmenndannelse vil si tilegnelse av 

· Konkret kunnskap om menneske, samfunn og natur som kan gi overblikk og 

perspektiv. 

· Kyndighet og modenhet for å møte livet praktisk, sosialt og personlig. 

· Egenskaper og verdier som letter samvirket mellom mennesker og gjør det rikt og 

spennende for dem å leve sammen. 

 

Det samarbeidende menneske 

Det er vesentlig å utnytte skolen som arbeidsfellesskap for utvikling av sosiale ferdigheter. 

Den må organiseres slik at elevens virke får konsekvenser for andre, og slik at de kan lære av 

konsekvensene av egne avgjørelser. 

Under kapitlet” det samarbeidende menneske” finner du undertittelen om plikter og ansvar. 

Her poengteres det at elevene må fra første dag i skolen - og stadig mer med økende alder – få 

plikter og gis ansvar. Ikke bare for egen flid og framgang, men også overfor andre elever og 

de øvrige medlemmer av skolefellesskapet. 

Medvirkning i utvikling av sosialt fellesskap bidrar til personlig vekst, særlig når det medfører 

samarbeid mellom mennesker på ulike trinn eller med ulike anlegg og ressurser. Elevene bør 

derfor komme med i praktisk arbeid, der de dels er ytere og dels mottakere av tjenester. De 

bør komme i vane med å ta ansvar i dagens samfunn som forberedelse til deltakelse i 

morgendagens. 

Om livskunnskap fra fellesskapet i skole og opplæring står det at opplæringen ikke bare må 

rettes mot faginnhold, men også mot de personlige egenskaper en ønsker å utvikle, ved å 

utforme omgivelser som gir rike muligheter for barn og unge til å utvikle bevisst 

samfunnsansvar og handlingskompetanse for rollen som voksen. 
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Et miljøbevisste menneske 

I undertittelen naturglede står det at opplæringen må fremme glede over fysisk aktivitet og 

naturens storhet, over å leve i et vakkert land, over landskapets linjer og årstidenes veksling. 

Sjøliv rører både kropp, sinn og tanke. Fostringen må betone forbindelsen mellom 

naturforståelse og naturopplevelse: kunnskapen om elementene og om samspillet i livsmiljøet 

må gå sammen med erkjennelsen av vår avhengighet av andre arter, samfølelsen med dem og 

gleden over naturliv. 

 

Det integrerte menneske 

Opplæringen har blant annet som formål: 

- Å gi respekt for andres innsats og ydmykhet for andres bragder – og nok tro på seg 

selv til og våge å mislykkes. 

- Å tilføre de unge en solid kunnskapsbase – og forme den slik at det både gir trang 

til ny viten og evne til lett å erverve ny kunnskap gjennom hele livet. 

Å lære elevene å bruke naturen og naturkreftene for menneskelige formål – og lære dem å 

verne miljøet mot menneskelig dårskap og overgrep. 

 

Fagplaner 

 

Elevene som blir tatt opp i Naustprosjektet har ulike forutsetninger for å kunne lykkes. 

Fellesnevneren for vår gruppe elever er at de er i ferd med å droppe ut av grunnskolen. I vår 

uvirksomhet legges det vekt på at elevene få muligheten til å mestre våre aktiviteter. 

Ringvirkningene vil være udelt positive for elever og deres opplevelse av skolehverdagen.  

Sjøliv har vært, er og vil alltid være inngangsporten for undervisninga som tilbys gjennom 

Naustprosjektet. Likevel ønsker vi gjennom fagplanene våre klare og tydelige momenter fra 

ulike fag og den generelle delen av Kunnskapsløftet. Naustprosjektets praktiske- og teoretiske 

målsettinger er ambisiøse, men i utgangspunktet mener vi at de er realistiske. Det vil helt klart 

bli behov for endringer i planverket underveis, hvis prosjektet skal kunne utvikles i riktig 

retning må det være rom for endringer.  
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Mål: 

- Elevene skal oppleve glede gjennom fysisk aktivitet og naturopplevelser. 

- Elevene lærer å samarbeide  

- Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i 

samarbeid med andre 

- Stimulere elevens lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet 

- Stimulere elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning 

- Stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, 

sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk 

deltakelse 

- Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter 

- Sikre at det fysiske og psyko - sosiale arbeids – og læringsmiljøet fremmer helse, 

trivsel og læring. 

- Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt 

måte. Herunder bl.a fiskarlaget. 

 

Årsplan 

Naustprosjektes årsplan og fagplan er forankret i kunnskapsløftet og lokale læreplaner. 

Naustprosjektet følger årstidene med alt de bringer med seg. I utgangspunktet skal vi på sjøen 

uansett vær, så lenge det er forsvarlig med tanke på sikkerheten. 

Vi vil arbeide med naturen på naturens premisser. Elevene får ta del i forandringene som 

følger årstiden. F.eks. hvorfor vi fisker krabbe om høsten, hvordan kvaliteten på fangsten er 

avhengig av årstidene. Elevene får ta del i planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter. 

På denne måten får elevene anvende teori i praksis. I tillegg ønsker vi å etablere en elevbedrift 

som nettopp vil ivareta overgangen mellom teori og praksis. 

Elevene som deltar i Naustprosjektet, skal få teoriundervisning i henhold til teoripakkene som 

er beskrevet nedenfor. Teoripakkene vil være førende for Naustprosjektes sjørelaterte 

aktiviteter. Hensikten er å bevisstgjøre elevene i forhold til sikkerhet, regelverk rundt fiske og 

ferdsel på havet. Miljø og klimaendringene vi ser, og viktigheten av miljøvern. Spesielt med 

tanke på plastproblematikk og annen forurensning. Er vi i ferd med å ødelegge vårt eget 

livsgrunnlag?  
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Faglig vil det i utgangspunktet fokuseres på norsk og matematikk. Fagene må i størst mulig 

grad relateres opp mot dagliglivet og hverdagssituasjoner. Gjennom elevbedriften vil vi kunne 

ivareta lesing, norsk og matematikk, samtidig som elevene får brukt sin kreativitet. Norsk kan 

bla ivaretas gjennom loggskriving, rapporter og drift av elevbedriften. Det er fullt mulig å 

undervise i algebra, geometri osv., elevene må kunne navigere for å kunne ferdes på havet. 

Lesing er svært viktig for matematikken, man må forstå oppgavene for å kunne løse dem.  

 

Teoripakke 1 

 Bekledning. 

 Førstehjelpskurs 

 Prosjektets krav og forventninger til skoleeleven 

 Skolens reglement 

 Redskapslære 

 Båtførerprøven. 

 

Teoripakke 2 

 Naturens faretegn 

 Lover og regler for fiske og ferdsel på sjøen 

 Redskapslære 

 Krav til utstyr 

 Respekt for naturen og naturvern, herunder human og riktig behandling av fangst 

 Båtførerprøven. 
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Høstsemesteret 

Høsten er for elevene i Naustprosjektet en virkelig stor happening. Elevene får opplæring i å 

fiske med redskap og håndsnøre, og nyte godt av naturens eget spiskammers.  Høsten er også 

tid for den første ekskursjonen til Frøya havleirskole. Frøya Havleirskole vil fungere som en 

feltstasjon for naustprosjektet. 

August/ september 

Elevene skal alltid ha grundig opplæring av bruk av verktøy, redskap og båter hvor eleven kan 

skade seg selv eller andre. 

 Presentasjon av aktivitetskalenderen for høsten 

 Gjennomgang av deler av teoripakke 1 & 2 

 Gjennomgang av hva som står i kontraktene 

 Båtførerprøven 

 Krabbefiske, lære om ulike typer teiner. Naustprosjektet bør også registreres i 

hummerfiske-registeret.  

 Lære om forsvarlig behandling av fangst og human avliving. 

 Planlegging av fisketurer, klargjøring av redskaper sammen med elevene 

 Skrive logg 

 Utlevering av utstyr 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Kart og kompass (navigasjon). 

Oktober 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Fiske og behandling av fangst. 

 Naturvern 

 Mat og helse 

 Logg 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Båtførerprøven. 
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November 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Produksjon av fiskemat, røyking av fisk 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Mat og helse 

 Båtførerprøven 

 Logg 

 Deler av teoripakke 1 og 2. 

Desember 

 Vi lager julegaver, pilker, liner osv 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Praktiske og teoretiske prøver gjennomføres med bakgrunn i teoripakke 1 og 2. 

 Mat og helse 

 Båtførerprøve 

 Logg 

 Halvårsevaluering sammen med elevene og kontaktlærere 

 Halvårsevaluering prosjektleder og assistent.     

Vårsemesteret 

 

Januar 

 Presentasjon av vårsemesterets aktivitetskalender. 

 Deler av teoripakke 1 & 2 gjennomføres. 

 Alle i Naustprosjektet planlegger fisketurene sammen. 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Redskapslære 

 Båtførerprøven 

 Ergonomi, riktige arbeidsmetoder ombord 

 Mat og helse 

 Logg. 
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Februar  

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Redskapslære 

 Riktig og god behandling av fangst 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Mat og helse 

 Logg 

 Tema: lofotfiske 

 Båtførerprøven. 

Mars 

 Vedlikehold og puss av utstyr 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Redskapslærer 

 Båtførerprøven 

 Mat og helse 

 Logg. 

April 

 Vedlikehold puss av utstyr 

 Redskapslære 

 Båtførerprøven 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Mat og helse 

 Naturvern 

 Logg. 

Mai 

 Puss og vedlikehold, utstyret klargjøres for lagring over sommeren 

 Naturvern 

 Gjennomføring av elevenes egne undervisningsopplegg. 

 Mat og helse 

 Ergonomi, riktige arbeidsmåter 

 Logg. 
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Juni 

 (Halv)års evalueringer gjennomføres sammen med elevene 

 Prosjektleder/ lærere evaluerer skoleåret. 

 Vurdering av elevene skrives og sendes hjem. 

 Puss og vedlikehold, utstyret klargjøres for lagring over sommeren 

 Logg. 

 

Elevbedrift 

Det vil bli etablert en elevbedrift som skal produsere egne produkter for salg. Eksempler på 

slike produkter er fiskeredskaper, fisk og skalldyr som kan selges. Liner og egenproduserte 

pilker kan være aktuelle produkter. 

Elevene må selv ivareta de oppgavene en bedrift fører med seg. Noen må være daglig leder, 

økonomiansvarlig, markedsførere osv. Elevene må føre regnskap over utgifter og inntekter for 

hele naustprosjektet, slik at de blir i stand til å beregne priser på produktene som skal selges. 

Elevbedriften vil altså være den delen av prosjektet som ivaretar de teoretiske læremålene.  

 

Skolefagene 

I naustprosjektet har vi trukket ut en del kompetanse og læringsmål fra teorifagene, som i 

utgangspunktet kan være realistiske. Men dette fritar ikke kontakt- og faglærer ansvaret for 

teorifagene. Det vil alltid være faglærer som står for den endelige vurderingen i faget, da det 

vil være umulig for Naustprosjektet å vurdere elevens ståsted i de enkelte fagene. Man må 

aldri glemme at Naustprosjektet vil være en liten del av elevenes skolehverdag. 
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Matematikk 

Tall  

Kompetansemål 

 Utvikle, bruke og gjøre rede for metoder ved hoderegning, overslagsregning og 

skriftlig regning tilknyttet de fire regneartene 

 Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, 

eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi 

og design.  

Hva du skal kunne 

 Skriftlig regning med hele tall og desimaltall 

 Hoderegning og overslagsregning i de fire regneartene. 

 

Algebra  

Kompetansemål 

 Regne med brøk og utføre divisjon av brøker samt forenkling av brøkuttrykk  

 Regne med formler, parenteser og brøkuttrykk med ett ledd i nevner. 

 

Hva du skal kunne 

 Addere, subtrahere, multiplisere og dividere brøker med tall og bokstaver 

 Regne om mellom brøk og desimaltall 

 Regne med formler. 

 

Likninger, ulikheter og problemløsning  

Kompetansemål 

 Løse likninger og ulikheter av første grad og enkle ligningssystemer med to ukjente 

 Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, 

eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning og i prosjekter med teknologi 

og design.  
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Hva du skal kunne: 

 Bruke kreativitet og fantasi for å løse problemer 

 Bruke en likning for å løse problemer. 

 

Økonomi  

Kompetansemål 

 Sette opp enkle budsjetter og gjøre beregninger tilknyttet privatøkonomi  

 Bruke, med og uten digitale hjelpemidler, tall og variabler i utforskning, 

eksperimentering, praktisk og teoretisk problemløsning.  

 

Hva du skal kunne 

 Regne med prosent og promille 

 Regne ut hva varer koster, regne med moms 

 Regne med lønn, skatt og feriepenger 

 Regne ut renter for ett helt år og for deler av ett år 

 Regne med sparing, lån og kredittkjøp bl.a. ved å bruke regneark. 

 

Målinger og beregninger  

Kompetansemål 

 Anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne 

bruke og endre målestokk 

 Vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og 

måleusikkerhet. 

 

Hva du skal kunne 

 Regne ut volum og overflate av ulike romfigurer 

 Regne med tetthet, fart målestokk og andre tallforhold. 



Prosjektbeskrivelse Arne Olav Bjørnnes   17.04.2018 

  

 

20 

 

 

Statistikk, kombinatorikk og sannsynlighet  

Kompetansemål 

 Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og 

variasjonsbredde, og presentere data med og uten digitale verktøy.  

Hva du skal kunne 

 Finne og drøfte median, typetall, gjennomsnitt og variasjonsbredde 

 Gjennomføre undersøkelser, søke i databaser og utvise kildekritikk. 

 

Norsk 

Kompetansemål  

 Gjennomføre enkle foredrag, presentasjoner, tolkende opplesing, rollespill og 

dramatisering, tilpasset ulike mottakere 

 Vurdere egne og andres muntlige framføringer. 

 

Hva du skal kunne: 

 Kunne lage et foredrag og framføre det 

 Kunne vurdere andres muntlige fremstillinger på en saklig og velbegrunnet måte 

 Skrive logg, rapport. 

 

 

Naturfag 

Evolusjon og klassifisering  

Kompetansemål 

 Forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og grunnlaget for denne teorien. 

Hva du skal kunne: 

 Variasjon i naturen 

 Naturlig utvalg 

 Dyrerikets systematikk. 

 

Fossil brensel og miljø   

Kompetansemål 

 Forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning. 
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Hva du skal kunne: 

 Drivhuseffekten 

 Klimatrøbbel, luftforurensning.  

 

Kraft og bevegelse  

Kompetansemål     

 Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon. 

 

Hva du skal kunne 

 Fart, vei og tid i forbindelse med navigasjon. 

 Akselerasjon 

 Egenskaper til krefter 

 Kraft og akselerasjon. 

 

Naturområde, påvirkning og vern  

Kompetansemål     

 Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et 

naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå 

tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.  

 

Hva du skal kunne 

 Biologisk mangfold 

 Naturtyper og biologisk mangfold 

 Vern av norsk natur 

 Påvirkning og vern av et naturområde. 
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Framdriftsplan 

Naustprosjektet skal startes opp skoleåret 2018/19, og det er en del momenter som må på 

plass. Hvilke ressurser som skal på plass, avtaler mellom Naustprosjektet, Guri Kunna og 

Havleirskolen. Og få på plass eventuelle avtaler med næringslivet 

 

Tid Hva Hvem 

Nov 2017 Hospitering ved Guri Kunna, naturbruk 

Hospitering ved Guri Kunna vgs. 

Følger D5 undervisning ved Guri kunna.vgs 

Arne O Bjørnnes 

Alle punktene er i gangsatt 

Jan 2018 Kurs «krisehåndtering og passasjerveiledning» Arne O Bjørnnes 

 

Feb 2018 Spisse fagplaner, elevbedrift 

Planlegging sammen med Guri kunna. 

Arne O Bjørnnes  

Roger Antonsen 

Mars 2018 Ferdigstille prosjektbeskrivelse og planer 

Lage presentasjon av prosjektet  

 

Arne O Bjørnnes 

 

April 2018 Legge fram prosjektbeskrivelse med fagplaner 

Forberede kontakt med næringslivet 

Arne O Bjørnnes 

Roger Antonsen 

Mai 2018 Møter med næringslivet om eventuell støtte 

Alle samarbeidsavtaler må være på plass. 

Arne O Bjørnnes 

Roger Antonsen 

August/ 

sept 2018 

Oppstart  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosjektbeskrivelse Arne Olav Bjørnnes   17.04.2018 

  

 

23 

 

Tema / aktivitet Kompetansemål Du skal kunne 

Vedlikehold og puss av 

utstyr 

 

 

Utvikle, bruke og gjøre rede 

for metoder ved hoderegning, 

overslagsregning og skriftlig 

regning tilknyttet de fire 

regneartene 

Bruke, med og uten digitale 

hjelpemidler, tall og variabler i 

utforskning, eksperimentering, 

praktisk og teoretisk 

problemløsning og i prosjekter 

med teknologi og design 

Skriftlig regning med hele 

tall og desimaltall 

Regne mellom enheter 

 

Hoderegning og 

overslagsregning i de fire 

regneartene 

 

Designe og lage effektivt 

fiskeutstyr 

Fiske og behandling av 

fangst. 

 

Mat og helse  

Planlegge og lage trygg og 

ernæringsmessig god mat, og 

forklare hvilke næringsstoffer 

matvarene inneholder. 

Foredle fangst. Lage 

fiskemat, salting, tørking og 

filetering. 

Renske krabber 

 

Naturvern 

 

Observere og gi eksempler på 

hvordan menneskelige 

aktiviteter har påvirket et 

naturområde, identifisere ulike 

interessegruppers syn på 

påvirkningen og foreslå tiltak 

som kan verne naturen for 

framtidige generasjoner.  

Naturtyper og biologisk 

mangfold 

Vern av norsk natur 

Påvirkning og vern av et 

naturområde 

 

Forstå hvorfor fiske og 

fangst kvoteregueleres 

Logg 

 

Gjennomføre enkle foredrag, 

presentasjoner 

Vurdere egne og andres 

muntlige framføringer 

•Kunne lage et foredrag og 

framføre det. 

Lage undervisningsopplegg 

for andre elever 

•Skrive logg, rapport 

Båtførerprøven Gjøre rede for begrepene 

fart og akselerasjon, måle 

størrelsene med enkle 

hjelpemidler og gi 

eksempler på hvordan 

kraft er knyttet til 

akselerasjon 

Anslå og beregne lengde, 

omkrets, vinkel, areal, 

overflate, volum og tid, 

og kunne bruke og endre 

målestokk 

Vurderemåleinstrumenter 

og målemetoder i 

praktisk måling, og 

Bruke kart av ulik 

målestokk 

Sette og beregne en kurs 

Regler for ferdsel til sjøs 

Beregne drivstoff -

beholdning 

Hvor lang tid tar det å 

tilbakelegge en gitt distanse 

Omregning fra desimaltid 
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drøftepresisjon og 

måleusikkerhet  

Fart, vei og tid i forbindelse 

med navigasjon. 

Akselerasjon 

Egenskaper til krefter 

Kraft og akselerasjon 

Elevbedrift Sette opp enkle budsjetter og 

gjøre beregninger tilknyttet 

privatøkonomi  

Bruke, med og uten digitale 

hjelpemidler, tall og variabler i 

utforskning, eksperimentering, 

praktisk og teoretisk 

problemløsning  

bruke regneark 

Regne med prosent og 

promille 

Regne ut hva varer koster, 

regne med moms 

Regne med lønn, skatt og 

feriepenger 

Regne ut renter for ett helt 

år og for deler av ett år 

Regne med sparing, lån og 

kredittkjøp  



 

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre. 

 

Frøya kommune, 

7260 Sistranda. 

 

”Naustprosjektet” – en alternativ opplæringsarena – høringsuttalelse. 

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre viser til sin henvendelse til hovedutvalg for drift i Frøya 

kommune datert 14.11.2016 med en anmodning om gjenopptakelse av ”Naustprosjektet” i skolen. 

Utvalget registrerer med stor tilfredshet at det nå er framlagt en konkret plan for å revitalisere et 

tilsvarende prosjekt ved å koble ungdomsskolen og Guro Kunna videregående skole sammen 

gjennom arbeidslivsfaget. 

Dette samsvarer fullt ut med de motivene som lå bak vår henvendelse høsten 2016. Av dette følger 

at det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre vil gi anerkjennelse for det forarbeidet som er gjort for 

å revitalisere prosjektet. Det legges til grunn at et nytt tilbud kan realiseres fra og med skoleåret 

2018/19, at det sikres ressurser til framtidig drift i kommunens budsjetter og økonomiplan, samt at 

tilbudet kontinuerlig evalueres for å sikre et optimalt utbytte. 

 

Frøya, 29.05.2018. 

 

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre, 

 

Arild Jan Holmen, 

leder.                                                                                                                 Hans U. Hammer, 

                                                                                                                            sekretær.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: C01 &52  

Arkivsaksnr.: 18/1416    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GRATIS HALL- OG BANELEIE 2018  

 

Forslag til vedtak: 
1. Frøya kommune vedtar at barn og ungdom bosatt i kommunen skal tilbys gratis halleie, 

tilbudet gjelder barn og ungdom i alderen 0-19 år bosatt i Frøya kommune. Tilbudet følger 

skoleruta. 

2. Tilbudet gjelder for anlegg i Frøya kommune. 

3. Tilbudet gjelder organisert trening for barn og ungdom drevet i regi av lag som er tilsluttet 

Norges Idrettsforbund og er medlem i Frøya Idrettsråd. Andre arrangementer og cuper 

inngår ikke i ordningen. 

4. Ordningen innføres fra oppstart av skoleåret 2018 – 2019. 

5. Kostnadene for andre halvår 2018 på kr. 250 000 tas fra «Havbruksfondet» og overføres 

virksomheten Kultur og idrett. 

6. Kommunestyret ber om at kostnadene inntil kr. 560 000 innarbeides i budsjett for 2019 og 

økonomiplan med handlingsprogram 2019 – 2022. 

7. Midlene deles ut til lagene etter dokumenterte søknader hvert halvår, fordelingen gjøres i 

tett samarbeid med Frøya Idrettsråd. 

8. Frøya kommune vedtar vedlagte retningslinjer for tildeling av gratis halleie. 

9. Kommunestyret forutsetter at sparte leieutgifter brukes til reduksjon av treningsavgifter for 

målgruppen. 

 

 

 

Vedlegg: 

-Retningslinjer 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

  

 

Saksopplysninger:   
I kommunestyresak 216/16 «Budsjett 2017 og økonomiplan med handlingsprogram 2017-2020» fikk 

rådmannen følgende oppdrag. «Rådmannen bes om å utrede nye retningslinjer for utleie av 

idrettsanlegg. Vi ber om en utredning om hvor mye det vil koste å tilby gratis leie for organiserte 

idrettsaktiviteter 0-19 år. Dette skal kun gjelde for trening og ikke for kamper, cup o.l.». 



I sak 17/171 ble det lagt frem sak som viste kostnadene til ordningen, men saken ble returnert for å 

utarbeide kriterier. Denne saken inneholder derfor en kostnadsberegning og forslag til kriterier. 

Kriteriene er for øvrig diskutert med leder i Frøya idrettsråd som bifaller ordningen. 

Rådmannen har valgt å definere organisert idrett til den aktiviteten som drives i regi av lag og 

organisasjoner som er tilsluttet Frøya Idrettsråd. Aktiviteter der lagene stiller med trenere. 

Rådmannen har innhentet lagenes kostnader fra alle lag som har utgifter til leie av anlegg i Frøya 

kommune for barn og unge i alderen 0-19 år. Kostnadene beløper seg etter innhentede tall fra 

lagene til kr. 560 000 basert på siste kjente tall. Leieutgiftene skriver seg fra både kommunalt og 

idrettsanlegg anlegg i privat eie. 

Dette er for øvrig den klart største gruppen i kommunen når det kommer til leik, trening og fysisk 

fostring. Lag og organisasjoner på Frøya har registrert over 550 aktive barn og unge.  

Det kan videre opplyses at Sør-Trøndelag fylkeskommune har avsatt et beløp som etter søknad 

fordeles på kommuner som tilbyr gratis treningstider til barn og ungdom. Det opplyses at potten er 

kr 900 000 for 2017, en pott som fordeles på søkerne da etter innbyggertall for den enkelte 

kommune. Frøya kommune har fått mellom kr. 15 000 og 20 000 de siste årene på bakgrunn av 

halvert leie i Frøyahallene fra 2012.. Det opplyses videre at det er mellom 14 og 17 kommuner som 

har denne ordningen og søker fylket om støtte. Det er noe usikkert om denne ordningen vil 

videreføres i den nye fylkeskommunen. 

 

Frøya kommune har også andre anlegg der man leier gratis lokaler, dette gjelder bla. Frøya 

sjakklubb, bridgeklubb mannskor og andre.  

Det kan for øvrig legges til at «øvinger» ved Frøya kultur- og kompetansesenter er gratis. 

Betaling/husleie utløses først ved arrangementer med inntektspotensial.  

Rådmannen foreslår at kostnadene for andre halvår tas fra «havbruksfondet», dette utgjør kr. 

250 000. Pengene overføres til virksomheten Kultur og idrett som har ansvaret for tildelingen til de 

ulike lagene. Havbruksfondet er det gitt muntlig signaler om kommer i november, den endelige 

summen er ikke klar men midlene er mer enn tilstrekkelig. 

For 2019 legges totalbeløpet på kr 560 000 inn i budsjett. 

Som en del av inndekningen foreslår rådmannen et påslag på 50% av vedtatte satser når det gjelder 

utleie til lag/organisasjoner hjemmehørende utenfor Frøya kommune. Dette er det samme 

prissystemet Frøya Storhall har lagt seg på. Dette er for øvrig en inntektspost som er vanskelig å 

beregne da man på forhånd aldri har oversikt over etterspørsel. 

Det er flere måter å gjennomføre ordningen på, men saken er diskutert med Frøya Idrettsråd som 

ønsker seg en ordning der penger til gratis halleie deles ut til de enkelte lagene på bakgrunn av 

tilbakemelding av de faktiske utgiftene lagene har hatt. Beløpene må dokumenteres før tildeling.  

Frøya Idrettsråd ser også for seg å delta i fordelingen sammen med Frøya kommune etter samme 

modell som brukes når idrettens andel av «drifts og aktivitetstilskuddet» deles ut. Rådmannen 

støtter denne modellen da idrettsrådet sitter med størst oversikt over antall barn som kan omfattes 

av tiltaket.  

Å prioritere gruppen barn og unge er for øvrig helt i tråd med retningslinjene som gjelder fra KUD til 

lokale lag og foreninger. Det gis tilskudd til lag som har idrett og fysisk aktivitet som sitt primære 



formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og ungdom. Lag som mottar sentrale midler skal 

være selveide og frittstående foreninger, med utelukkende selvstendige medlemmer. Alle lag som 

kan motta tilskudd på være medlemmer av Norges Idrettsforbund eller olympisk og paralympiske 

komite. 

Det er kjent at flere norske barn og unge ikke lenger har råd til å delta i organisert idrett, noe som er 

skadelig for den tradisjonelle norske idrettskulturen. Styret i Norges Idrettsforbund har dette som et 

av sine mest sentrale tema for tiden under arbeidstittelen «Idrettsglede for alle». Den sterke 

veksten i organisert barneidrett har ført til at93 prosent av alle under 18 år er eller har vært med i 

en idrettsklubb. De siste årene har andelen unge jenter økt betraktelig og gjort medlemslistene 

tilnærmet kjønnsnøytrale. Dette gjør idretten til et enda mer effektivt verktøy for å sikre unges 

opplevelse av tilhørighet. Det er på denne bakgrunn Norges Idrettsforbund har satt barneidretten 

høyt opp på agendaen. Nå er det viktigste spørsmålet hvordan idrettsklubbene landet rundt skal 

sikre at alle unger har råd til å være med på leken. 

Å sørge for gratis bane/arenaleie vil være et viktig bidrag i denne jobben. 

Vurdering: 
Ønsker man å være en kommune som satser på barn og unge, og ikke minst ønsker en befolkning 
som har lagt et godt grunnlag for god folkehelse allerede i sine barneår, kan gratis anleggsleie for 
lag og organisasjoner den beste og mest effektive sponsoravtalen en kommune kan inngå!  
 
Idrett og friluftsliv spiller definitivt en viktig rolle i det norske samfunnet. Frivillige organisasjoner 
satt i rette sammenheng, er og skal være et middel til demokratisk læring og et middel til utvikling 
av ansvar og selvstendighet. Organisasjonene som ramme skaper muligheter for møte mellom 
mennesker, som kan føre til identitetsdannelse og sosialisering. Dette gjelder ikke minst barn og 
unge. 
  
Folkehelsemeldingen, Resept for et sunnere Norge, Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003)  
«Folkehelsearbeid innebærer å svekke det som medfører helserisiko, og å styrke det som bidrar til 
bedre helse. De negative påvirkningsfaktorene virker helsenedbrytende, enten det er ting vi spiser 
eller drikker, eller de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss. Positive faktorer 
handler blant annet om styrkende faktorer i miljøet rundt oss, om vårt forhold til våre nærmeste og 
de nettverk vi inngår i, og i hvilken grad livet oppleves å ha mening og å være forutsigbart og 
håndterbart». 
 
Det er en samfunnsoppgave å legge til rette for at så mange barn og unge som mulig, kan ta del i 
organisert idrett. Mye av dette samfunnsansvaret utføres daglig gjennom lag og organisasjoner. Å 
tilby gratis halleie for barn og unge vil gjøre det mulig for alle barn, uten å ta hensyn til familiens 
inntekt å delta i leik, trening og fysisk aktivitet. 
 
Rådmannen vil videre påpeke at det i kommuneplanens samfunnsdel står at 
folkehelsekonsekvenser skal vurderes i alle politiske saksfremlegg. I denne saken er det folkehelse 
som er det beste argumentet både når det gjelder fysisk aktivitet, holdningsskapende arbeid, et 
mangfoldig fritidstilbud og et aktivt frivillighetsarbeid. Gratis halleie vil forhåpentligvis føre til en 
sprekere befolkning samt fylle våre flotte idrettsanlegg med glade barn i full aktivitet. I tillegg 
mener rådmannen at idretten er en av de beste arenaene for integrering og at dette tiltaket vil gjøre 
terskel for å delta i organisert idrett enda lavere. 
 
Rådmannen ønsker en evaluering av ordningen etter perioden 2019 – 2022 for å vurdere effekten. 
 

 



 

 

 

 

 



Retningslinjer for utbetaling av «gratis hall/baneleie for barn og unge» i Frøya kommune. 

 

1. Ordningen gjelder for barn og unge innenfor aktiv organisert idrett, der lagene leier arena 

samt stiller med trener. 

 

2. Lagene som søker refusjon må være tilsluttet Norges idrettsforbund (eller andre nasjonale 

forbund) og være medlem av Frøya Idrettsråd. 

 

 

3. Aktive det søkes refusjon for må være medlem av laget/organisasjonen som søker. 

 

4. Midlene som er bevilget til formålet fordeles på lagene i tett samarbeid med Frøya 

Idrettsråd. 

 

 

5. Lag som søker og oppfyller kriteriene for tildeling må dokumentere faktiske utgifter samt 

legge frem en oversikt over antall aktive i gruppen. 

 

6. Overgår de faktiske utgiftene beløpet som er bevilget fordeles midlene forholdsvis etter 

antall aktive i de ulike lag. (Samme modell som kommunale «driftstilskudd for organisasjoner 

og lag» og midler bevilget av kulturdepartementet). 

 

 

7. Refusjon for treningsavgift for barn og unge gjelder ikke for anlegg laget selv eier og driver. 

 

8. Refusjonen gjelder for barn/unge bosatt i Frøya kommune og anlegg lokalisert i Frøya 

Kommune 

 

9. Ordningen evalueres etter utgangen av 2022. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: C56  

Arkivsaksnr.: 16/2738    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

GAMMELSKOLEN SISTRANDA - FLYTTING ELLER RIVING-NY 

BEHANDLING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til saksfremlegget for flytting eller riving/lagring av Sistranda gamle skole til ny 

tomt på museumstunet.  

Med de betenkninger man har når det gjelder evt. riving og lagring av bygningen, for senere 

oppføring på ny tomt så vedtar formannskapet at bygningen flyttes i sin helhet slik som 

foreslått i saksfremlegget. 

Det utlyses snarest anbud på arbeidene og det tas sikte på at arbeidet er fullført i løpet av 

skoleferien/høstferien. Saken legges fram for formannskapet til endelig godkjenning når 

anbud er mottatt.  

 

 

 

Vedlegg: 
 

Situasjonsplan – Ny plassering på «Museumstunet» 

Brev fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 20.06.2017 

 

Saksopplysninger:   
 

Sistranda gamle skole skal flyttes fra nåværende plassering i skolegården ved dagens skole 

til museumstunet. Det er vurdert to ulike alternativ henholdsvis riving og merking av 

bygningsdelene for så oppsetting på nytt eller flytting av skolen med kran og bil, for 

oppsetting på ny grunnmur. 



Fylkeskommunens kulturavdeling anbefaler at skolen flyttes hel, da dette vil være minst 

skadelig for bygningsdelene, da en riving vil kunne skade deler av bygningen både under 

rivingen og oppbyggingen på ny tomt. 

Vurdering: 
 

Dersom skolen skal flyttes hel må skifertaket tas ned, samt at tilbygget(inngangspartiet) må 

rives både for å redusere vekten og størrelsen på bygget. For å redusere høyden på bygget, 

slik at man kan passere under gangbroen mellom Sistranda skole og videregående skole, så 

må også takstolene demonteres.Ved flytting må det benyttes to store kranbiler samt 

trekkvogn. I tillegg må deler av gjerdet ved ballbingen tas ned. 

ON arkitekter er engasjert til å utarbeide en planskisse for plassering av skolen på ny tomt, 

som senere kan viderebearbeides til en reguleringsplan for museumstunet. Situasjonsplanen 

følger vedlagt og her er også det gamle «rådhuset» som ligger lagret på Kvisten, samt et fjøs 

innplassert. Det er gitt dispensasjon for flytting av skolen til den nye tomta, samt bygging av 

veg. 

Alternativet med riving av bygningsmassen for så å sette den opp på den nye grunnmuren er 

vanskelig å anslå. Dette arbeidet må også utføres av entreprenører som har erfaring med 

riving og oppsetting av verneverdige bygg. Kostnadene til prosjektering, vegbygging og 

grunnmur vil være de samme om man velger å rive bygningen for senere å sette den opp 

igjen. Det samme gjelder for riving av taket for senere pålegging av nytt tro samt pålegging 

av taksteinen. Imidlertid kan en da utsette arbeidene med veg og ny tomt ved at man 

midlertidig lagrer bygningen.  

Vi har vært i kontakt med snekkerfirma om en slik riving og de mener at riving vil skade 

bygingsdelene så mye at store deler av bygningen da må ertstattes med nye materialer ved 

nyoppføring. Noe av hensikten med å ta vare på bygningen vil derfor falle bort og 

rådmannen vil derfor ikke tilrå denne løsningen. Dette er også tilråding fra kulturavdelingen i 

fylkeskommunen. 

Rådmannen tilrår at bygningen flyttes til ny tomt på museumstunet og at det snarest 

innhentes anbud på arbeidene. Flyttingen bør skje i løpet av skoleferien, men dersom dette 

ikke er mulig så kan selve flyttingen skje i løpet av skolens høstferie. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplan for Sistranda 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ingrid Kristiansen Arkiv: G10  

Arkivsaksnr.: 17/2850    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

PROGRAM FOR FOLKEHELSEARBEID I TRØNDELAG 2017-2022  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommune forplikter deltagelse i prosjektet «Det trengs ei hel øy for å oppdra et 

barn». Dette innebærer at ansatte deltar på kurs og kompetanseøkning knyttet til valgt 

tiltak, samt at tiltakene som skal fremme barn og unges helse (psykisk og fysisk) prioriteres i 

det daglige arbeidet. 

2. Tiltakene som skal prioriteres velges av styringsgruppen for prosjektet, i samarbeid med 

Forum helsefremming/SLT. 

3. Frøya kommune forplikter seg til å bidra med arbeidsinnsats tilsvarende midler til prosjektet 

fra Trøndelag fylkeskommune/Helsedirektoratet. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Program for folkehelse 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes 

arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke 

kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet 

skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og 

fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det 

skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og 

unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap 

ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.  

 

Betegnelsen «program» innebærer flere parallelle og koordinerte prosesser som samlet skal 

bidra til å styrke det helsefremmende arbeidet i kommunene:  

 

1. Kunnskapsbasert utvikling av tiltak i kommunene  

2. Kompetansestøtte og erfaringsspredning på tvers av kommuner og fylker  

3. Videreutvikling og implementering av styringsdata  

4. Styrket samarbeid mellom aktører  



5. Samordning av statlige føringer og virkemidler rettet mot kommunene  

 

Hovedinnretningen for programmet er samfunnsutvikling for god folkehelse og innebærer i 

denne sammenheng befolkningsrettet arbeid og oppmerksomhet mot påvirkningsfaktorer på 

helse. Utjevning av sosiale forskjeller i barn og unges helse og livskvalitet er en sentral 

ambisjon i satsingen.  

 

Psykiske plager og lidelser er noen av våre største folkehelseutfordringer, men det har i 

begrenset grad vært søkelys på hva vi kan gjøre for å fremme psykisk helse i befolkningen. 

Riksrevisjonens undersøkelse (Dok 3:11 2014-2015) viser at det er stor variasjon i hvor langt 

kommunene har kommet i å etablere et systematisk folkehelsearbeid. For eksempel oppgir 

over halvparten av kommunene at psykisk sykdom og plager er de største 

folkehelseutfordringene, men at de er usikre på hvordan de skal møte dette.  

 

Regjeringen har som mål å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av 

folkehelsearbeidet. Flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og de sosiale forskjellene i 

psykisk helse skal reduseres. Program for folkehelsearbeid i kommunene er en oppfølging av 

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter og ett av tiltakene 

for å følge opp Riksrevisjonens anbefalinger etter revisjonen av folkehelsearbeidet.  

Kommunene har gjennom folkehelseloven plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte 

kommunens folkehelseutfordringer. Dette er nødvendig, men krevende, for å nå målet om en 

samfunnsutvikling som fremmer befolkningens helse og utjevner sosiale helseforskjeller.  

 

Utgangspunktet for valg og iverksetting av tiltak er kommunens egen oversikt over 

helsetilstanden og påvirkningsfaktorer og forankring av mål og strategier for 

folkehelsearbeidet i planer etter plan- og bygningsloven. Koblingen mellom folkehelseloven og 

plan- og bygningsloven skal bidra til at kommunene i ivaretar helsehensyn i 

samfunnsplanleggingen og at folkehelsearbeidet blir sektorovergripende. Staten skal 

understøtte det kommunale folkehelsearbeidet og vil gjennom programmet bidra til en styrket 

satsing på det systematiske folkehelsearbeidet generelt og kunnskapsbaserte folkehelsetiltak 

spesielt.  

 

En sentral del av programmet er å styrke kommunene som premissleverandør for forskning. 

Dette er i tråd med Regjeringens handlingsplan for å følge opp HelseOmsorg21-strategien, 

der det legges vekt på at det er behov for mer systematisk utvikling og bruk av 

forskningsbasert kunnskap om effekten av tiltak i folkehelsearbeidet. Handlingsplanen peker 

på at forskningsinnsatsen skal styrkes og i større grad rettes inn mot lokale prioriteringer. 

Kommunene skal medvirke til og legge til rette for forskning og innovasjon i 

folkehelsearbeidet. 

 

 

 

«Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» 

I forbindelse med tilskuddsmidler fra Trøndelag fylkeskommune gjennom Program for 

folkehelse har Frøya kommune igangsatt et arbeid for å bedre barn og unges psykiske helse. 

Prosjektet har en varighet på 3-5 år, men målet er å implementere virksomme tiltak i den 

daglige kommunale driften utover prosjektperioden. 

 



Idédugnad ble gjennomført 20.november med stort oppmøte og engasjement. Resultatet ble 

en stor idébank av tiltak for å bedre lokalsamfunnets innsats for å fremme god helse blant barn 

og unge i Frøya kommune. Dugnadsdeltakerne jobbet også med en prioritering av tiltakene 

med tilhørende grov handlingsplan, som i ettertid har blitt sortert videre av Forum 

helsefremming. 

 

Tiltakene som er utarbeidet er tett knyttet til de hovedfokusområder man mener kan ha 

betydning for utfordringsbildet kunnskapsgrunnlaget viser – foreldrerolle og livsmestring. 

Regionalt kompetansesenter for barn og unge, RKBU og NTNU, Senter for helsefremmende 

forskning vil utføre forskningsarbeid på prosjektet. 

 

Prosjektet er organisert i en styringsgruppe og flere arbeidsgrupper.  

Styringsgruppen består av ordfører, politisk representant fra opposisjon, borgerrepresentant, 

leder Frøya ungdomsråd, representant fra næringsliv, kommuneoverlege/leder forum 

helsefremming og frisklivskoordinator. Leder for Forum helsefremming fungerer som 

sekretær for styringsgruppen. 

Arbeidsgruppene er bredt sammensatt, både av offentlig ansatte, brukerrepresentanter og 

private aktører. 

 

Mandat styringsgruppe: prioritere tiltak, justere retning utfra rapportering fra arbeidsgruppene 

Mandat arbeidsgrupper: drive tiltakene, rapportere fremdrift til styringsgruppe 

 

 

Vurdering: 

 

Ut fra utfordringsbildet som kunnskapsgrunnlaget synliggjør, kan man se at det er behov en 

helhetlig strategi for det helsefremmende arbeidet hva gjelder barn og unges helse. Program 

for folkehelse og prosjektet «Det trengs ei hel øy…» sikrer konkrete tiltak for denne 

strategien. Programmet sikrer også forskning på hovedtiltaket, for å kartlegge om tiltaket har 

effekt. Det er derfor vesentlig at Frøya kommune forpliktes, både blant ansatte i tjenestene, 

administrativt og politisk, og at det er en felles forståelse av og fokus på anbefalt tiltak. Det er 

viktig at alle ser viktigheten av helhetlig gjennomføring for best mulig effekt.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommunedelplanens samfunnsdel: 

Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 

uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. 

Prosjektet treffer 5 av 6 punkt under «Sånn vil vi ha det:» under Levekår og Folkehelse: 

 Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til 

hverdagen og voksenlivet. 

 Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på skolen 

og i fritida.  

 Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøya-samfunnet. 

 Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet for 

øvrig.  

 Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør. 



 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Arbeidsinnsats tilsvarende tilsagnsbeløp fra Trøndelag fylkeskommune og Helsedirektoratet. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: H11 &01  

Arkivsaksnr.: 18/1422    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

AVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL OG ORKDAL KOMMUNE OM DRIFT 

AV LEGEVAKT OG KOMMUNALE AKUTTDØGNSENGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

1:   Frøya kommune slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs Hospital 

om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger. (Se vedlegg 6) 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

Orkdalsregionen». (Se vedlegg 2) 

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

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

legevakt og KAD-senger. (Se vedlegg 3)  

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

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

 Styret i St. Olavs Hospital vedtok den fremforhandlede avtalen 22. februar. (Se vedlegg 5) 

 Det vil bli utarbeidet avtale mellom St Olavs Hospital og allmennleger som går legevakt. 

Avtalen har til hensikt å regulere praktiske formål når det gjelder gjennomføring av legevakter. 

Avtalen utarbeides i samråd med legeforeningen. 

 

 

Vurdering: 

 
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 2012 med flere formål. Et av formålene 

var å i fellesskap drifte kommunale akutte døgnplasser (KAD). De andre formålene var, sitat fra 

Vertskommuneavtale SiO:  

a) Bidra til at kommunene har høy faglig kompetanse, kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte 

oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, rask saksbehandling, habilitet og 

rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et godt samarbeid med andre offentlige instanser 



 

b) utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste 

 

c) Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig 

kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

d) Legge forholdene til rette for kostnadseffektive og nyskapende interkommunale tjenester i 

skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ til å utrede muligheten for å danne en felles 

mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. Formålet var å yte bedre tjenester og spare penger (vedlegg 7). 

Denne utredningen (se vedlegg 2) konkluderte med at det anbefales å opprette et samarbeid om felles 

drift av legevakt, akuttmottak og KAD-senger. Utredningen anbefaler at det skjer en driftsoverdragelse 

av legevakt og KAD-senger fra Orkdal kommune som vertskommune til St. Olavs Hospital.   

Avtale med allmennlegene i legevaktsordningen vil bli utarbeidet 

Den fremforhandlede avtalen med St. Olavs Hospital har vært kvalitetssikret av et utvalg rådmenn. 

Den har også vært oppe til drøfting i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen, i Arbeidsutvalget i 

Orkdalsregionen, og i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen. Den skal opp på regionrådsmøte i 

Orkdalsregionen 7. og 8. juni. 

 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremforhandlede avtalen mellom St. Olavs 

Hospital om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.  

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



Avtale om drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger 

i Orkdal 
 

1. Parter 
Avtalen inngås mellom St. Olavs hospital HF, Org nr. NO 883 974 832 og Orkdal kommune, Org nr NO 

958 731 558, heretter omtalt som vertskommunen. Vertskommunens rolle og ansvar er beskrevet i 

vedlegg 1 (Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger). 

Verstkommuneavtalen er inngått mellom Orkdal kommune som vertskommune og kommunene 

Rennebu, Meldal, Skaun, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra, Frøya, Rindal og Surnadal. 

2. Avtalens omfang  
St. Olavs hospital skal på vegne av Orkdal kommune som vertskommune (jfr. kommunelovens 28-1 

b), drifte et interkommunalt tilbud om legevakt og kommunale akutte døgnsenger (KAD-senger).  

St. Olavs hospital oppretter en ny driftsenhet med ansvar for akuttmottak, observasjonssenger, 

legevakt og KAD- senger. Enheten skal være døgnåpen innenfor dagens rammer og aktivitet, med ett 

kontaktpunkt for pasientene.  

Samarbeidsavtalen inngått mellom St. Olavs hospital og kommunene i Sør-Trøndelag legges til grunn 

for denne avtalen. I Samarbeidsavtalens kapittel 4: Ansvars og oppgavefordeling står det beskrevet: 

«Det kan avtales særskilt at partene utfører oppgaver for hverandre som følger av 

spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. Det overordnede 

prinsipielle ansvaret vil ikke endres. Partene skal foreta en forsvarlighetsvurdering ved 

overføring av oppgaver.» 

Den foreliggende avtale bygger også på Samarbeidsavtalen og punkt 5.3 i avtalen om «Særavtaler»: 

«Særavtaler kommer i tillegg til retningslinjene i minimumskravene. Særavtalene kan for 

eksempel gjelde mer detaljerte bestemmelser for avgrensede tjenesteområder, blant annet 

om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons- og 

veiledningsansvar, finansiering, organisering, eventuelt behov for avklaring av 

arbeidsgiveransvar. Særavtalene skal ha referanse til øvrige avtaleverk. ASU skal være 

orientert om særavtaler.» 

Avtale om drift av legevakt og KAD-senger inngås i tråd med Samarbeidsavtalens formål om at 

pasienter og brukere mottar et helhetlig, forutsigbart og faglig godt tilbud i helse- og 

omsorgstjenestene. 

 



3. Formål 
Målet med avtalen er at pasientene skal oppleve at tjenestene:  

• Er faglig gode 
• Er samordnede og helhetlige  
• Er trygge og forutsigbare 
• Er preget av kontinuitet 
• Blir utført på en god måte på tvers av kommunegrense og forvaltningsnivå 

Partene skal tilstrebe å organisere kostnadseffektive tjenester. 

Prinsipper for gjennomføring: 

• Tjenester skal utføres på laveste effektive omsorgsnivå 

• Kommunal lege/spesialisthelsetjenestens lege vurderer videre behandling og riktig 

behandlingsnivå/ tilbud. 

• Begge parter tilbyr konferansemulighet  

• Ansvars og oppgavefordeling skal ivaretas gjennom helhetlig pasientforløp, utviklet i 
fellesskap mellom St. Olavs hospital og avtalekommunene 

Partene er enige om å arbeide videre med desentraliserte løsninger gjennom å styrke den faglige 

relasjonen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Partene vil utrede 

samarbeid med sikte på bedre utnyttelse av samfunnets totale ressurser, legge til rette for å oppfylle 

den gjensidige veiledningsplikten for å bygge opp kompetanse i tjenestene, herunder bruk av 

telemedisinske løsninger.  

4. Ansvar 
Det lovbestemte sørge-for-ansvaret forblir hos hhv. kommunene og St. Olavs hospital i 

avtaleperioden, jfr. helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. 

Med St. Olavs hospitals driftsansvar iht. til denne avtalen, menes:  

 St. Olavs hospital har driftsansvar for vertskommunens interkommunale legevakt og KAD-

senger etter denne avtalen. Driften skal organiseres og utføres på en slik måte at den sikrer 

og begrenser seg til ivaretakelse av kommunens sørge-for-ansvar, og St. Olavs hospital ansvar 

for akuttmottak og observasjonssenger. 

• St. Olavs hospital skal planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere driften slik at krav i 

gjeldende lover og forskrifter (helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, 

psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven mm), samt 

nasjonale faglige retningslinjer og veiledere ivaretas. Man skal kontinuerlig innhente data for 

å vurdere om tjenestene er faglig forsvarlige og at krav til kvalitetsforbedring og pasient- og 

brukersikkerhet ivaretas. 

• St. Olavs hospital har ansvar for budsjett og økonomisk resultat, arbeidsgiveransvar, ansvar 

for å forvalte og prioritere samlede ressurser og koordinering i forhold til andre tjenester. 

• St. Olavs hospital skal sikre at pasienter og brukere kan delta i pasienterfaringsundersøkelser, 

jfr. helse- og omsorgstjenestelovens § 3-10 eller nasjonale målinger av brukeropplevd 

kvalitet. St. Olavs hospital skal formidle disse erfaringene til kommunen, og i tillegg skal 

pasienterfaringer inngå i evaluering av ordningen. 



• Relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen skal dokumenteres jf 

helseregisterloven, pasientjournalloven og journalforskriftens krav. Nødvendig tilgang til de 

ulike journalsystemene sikres gjennom de mulighetene som eksisterer, se vedlegg 2 

• Dersom St. Olavs hospital ønsker å foreta endringer i organiseringen av drift av 

legevakt/mottak/KAD-senger, skal dette legges frem for vertskommunen til godkjenning. 

Vertskommunen kan nekte godkjenning når endringen medfører at kommunen ikke kan 

oppfylle sitt lovbestemte sørge-for-ansvar og andre plikter i medhold av lov. 

5. Personell 
• Overføring av personell skjer gjennom en virksomhetsoverdragelse, jamfør Arbeidsmiljøloven 

kapittel 16. Dette gjelder alt personell ansatt i enheten SiO, bortsett fra fast ansatte leger i 

kommunen (beskrevet i vertskommuneavtalen, vedlegg 1). Om en framtidig evaluering av 

felles mottak konkluderer med at dette ikke har fungert bra, så sies avtalen opp og den 

kommunale delen av felles mottaksenhet virksomhetsoverdrages tilbake til vertskommunen.   

• St. Olavs hospital inngår egen avtale med allmennleger som skal utføre interkommunale 

legevakttjenester i driftsenheten. Vedlegg 4 

• St. Olavs hospital skal organisere driften slik at helsepersonell som utfører tjenestene, blir i 

stand til å overholde sine lovpålagte plikter og har tilstrekkelig opplæring i, og er kjent med 

disse.  

• Virksomhetens drives innenfor godkjente lokaler. St.Olavs må legge frem HMS-plan som 

ivaretar legevaktsleger og kommunalt ansatte leger. 

6. Økonomi 
Enheten for drift av interkommunal legevakt, KAD-senger, akuttmottak og observasjonsposter er en 

enhet i St. Olavs hospital, og arbeidet med forslag til handlingsplan/økonomiplan og årlig 

driftsbudsjett for enheten/seksjonen følger St. Olavs hospitals prosedyre og årshjul. 

Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering (pris og lønnsvekst i 

henhold til årlig statsbudsjett) av forrige års budsjett om ikke annet er avtalt, se punkt 11 om 

muligheter for reforhandling av avtalen.  

Budsjettforslag legges fram for rådmannsutvalget ultimo oktober hvert år. 

Prinsipper for kostnadsfordeling 

• Kommunene kjøper drift av 5 KAD-senger fra St. Olavs hospital 

• Kommunene kjøper drift og koordinering av legevakt fra St. Olavs hospital 

• St. Olavs hospital bærer investeringskostnaden knyttet til ombygging av lokaler 

• Dagens avtalte husleie videreføres 

Prinsipper for fordeling av effektiviseringsgevinster: 

 Innsparing på sengedrift fordeles ut fra hvor mange senger som drives i en ny felles 

sengepost med 7 observasjonssenger ved St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus og 5 KAD-



senger. Innsparing i forhold til før-kostnad fordeles med henholdsvis 7/12 til St. Olavs 

hospital og 5/12 til kommunene. 

 Innsparing på drift i felles mottak fordeles ut fra andel av kostnadene partene har i et «før-

regnskap». Av de totale kostnadene før felles mottaksenhet, har sykehuset 72% av 

kostnadene mens kommunene har 28% av kostnadene. Innsparingen fordeles iht. denne 

fordelingsnøkkelen. 

Vedlegg 3: Økonomiske beregninger og kostnadsfordeling. 

7. Rapportering, styring og internkontroll  
 St Olavs hospital rapporterer kvartalsvis til vertskommunen på: 

o Økonomi 

o Avvik og uønskede hendelser 

o Fordeling av bruk av Obs-senger og KAD-senger 

o Drift 

o HMS 

• For å sikre informasjon og tilbakemeldinger til alle kommunene i vertskommunesamarbeidet 

skal St. Olavs hospital rapportere til vertskommunen to ganger per år. I forbindelse med 

årsoppgjør/ årsmelding og budsjettprosess. 

• Partene er enige om å avholde samarbeidsmøter om ordningen hvert kvartal i 

kontraktsperioden. St.Olavs hospital innkaller 1. og 3. kvartal, Vertskommunen innkaller 2. og 

4. kvartal.  

• I den grad vertskommunen ikke finner oversendt styringsdokumentasjon tilstrekkelig eller 

tilfredsstillende, har vertskommunen rett til å kreve innsyn i dokumentgrunnlaget for 

rapporteringen innenfor rammen av taushetsplikt, jamfør helsepersonelloven Når 

vertskommunen krever innsyn i St. Olavs hospitals regnskaper, budsjett og bilag, kan St. 

Olavs hospitals revisor være til stede under gjennomgangen av dokumentasjon.  

• Vertskommunen kan gjennomføre andreparts revisjon av styringssystemet St. Olavs hospital 

har etablert for å sikre forsvarlig drift av enheten. 

• Dersom en av partene mener at den annen har misligholdt forpliktelsene, skal skriftlig 

meddelelse om dette gis uten ugrunnet opphold. 

• Vertskommunen oversender årsrapporter og regnskap til deltakerkommunene, samt 

kvartalsvis rapport som vertskommunene mottar fra St. Olavs hospital.  

• Vertskommunen underrettes om alvorlige avvik underveis og gis innsyn om alvorlige avvik og 

uønskede hendelser. 

8. Klagebehandling 
Samarbeidsavtalen innebærer ikke overføring av forvaltningsmyndighet i form av 

vedtakskompetanse i enkeltsaker. Klagenemnd er derfor ikke aktuelt. 

9. Mislighold 
Dersom partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan partene kreve 

opphør av samarbeidsavtalen.  



10. Håndtering av uenighet /tvister 
Partenes intensjon er å løse uenighet så nært pasient/ bruker som mulig og i en dialog mellom 

partene. Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom 

partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Verneting skal 

være Sør-Trøndelag tingrett. 

11. Reforhandling av avtalen 
Lovendringer som påvirker omfang eller krav til driften gir rett til reforhandling av denne avtalen, 

endringer iverksettes fra det tidspunkt nye regler trer i kraft. Partenes ønske om endring av drift av 

betydning for omfanget eller krav i avtalen gir rett til reforhandling av denne avtalen med virkning fra 

oppstart av nye tiltak. Nye tiltak med betydning for kostnader eller kommunenes sørge-for-ansvar 

kan ikke iverksettes før det er enighet mellom partene. 

Oppsigelse fra en eller flere av deltakerkommuner, jamfør avtalens punkt 1, som medfører vesentlig 

endring av omfanget eller de økonomiske forholdene i samarbeidet, gir rett til å reforhandle denne 

avtalen.   

12. Varighet og opphør 
Avtalen er ikke tidsbegrenset.  

Partene kan ved skriftlig varsel si opp avtalen med et års varsel regnet fra det tidspunkt motparten 

mottar oppsigelsen. Dersom en av partene hever avtalen skal det settes opp en felles fremdriftsplan 

som sikrer en forsvarlig avvikling.     

Samarbeidet beskrevet i avtalen, evalueres fortløpende inntil blir avtalt.  

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av 

omstendigheter som ligger utenfor partenes kontroll, eller som de ikke kunne eller burde ha 

forutsett ved avtalens inngåelse, suspenderes partenes forpliktelser for så lenge som 

omstendighetene krever for avtaleoppfyllelse.  

13. Ikrafttredelse og endringer 
Avtalen trer i kraft fra 1.1.2019 

Avtalen er ikke gyldig før styret ved St. Olavs hospital og samtlige kommunestyrer for deltagende 

kommuner har godkjent avtalen. 

Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 2 - to - eksemplarer, hvorav partene beholder 1 - ett -

eksemplar hver. 
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1. Anbefaling 
Det anbefales at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, KAD- og 

observasjonssenger samt faglig integrering av de prehospitale tjenestene mellom 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. 

Det anbefales en døgnåpen helsetjeneste med prinsippet om ett kontaktpunkt for pasienten. 

Enhetens ansatte pleiepersonell og legetjeneste arbeider i team rundt pasienten i døgnkontinuerlig 

drift gjennom hele året. Sykepleietjeneste/ støttepersonale har arbeidsrotasjon innad samt mot 

kommunale helsetjenester for erfaringsutveksling.  

Prinsippet om kompetanse i front anbefales utviklet til å innbefatte erfaren lege i spesialisering med 

tilknyttet overlege i bakvakt.  

Det anbefales gjensidig innsyn og dokumentasjon i felles journalsystem for å fremme 

pasientsikkerhet og god arbeidsflyt ved enhetlig dokumentasjon. 

Ved å opprette en samlokalisert enhet for korttidsobservasjon inkludert KAD senger, kan det oppnås 

høyere grad av «turnover» og bedre pasientflyt både for sykehuset og kommunene. Blant annet ved 

å praktisere fleksibel utnyttelse mellom sykehusets observasjonssenger og KAD til beste for 

pasientene og en samlet effektiv drift. Det baseres på et time-til-time konsept med plan for 

observasjon, behandling og hjemreise ved innleggelse i enheten. Forankring av ansvarsforholdet for 

behandlingen av den enkelte pasient, bestemmes av hvilket behandlingsnivå pasienten plasseres på.  

Vi skal legge opp til aktiv styring av pasientstrømmene både i forhold til tid for oppmøte og 

oppmøtested. Her anbefales nærmere tilknytning til legeressurs for å skille ut pasientene som heller 

kan settes opp til time hos fastlege, spesialistpoliklinikk, bildediagnostikk eller til behandling nært 

hjemmet. I tillegg tas det sikte på en aktiv utnyttelse av virtuelle løsninger for klinisk samhandling og 

beslutningsstøtte med sikte på å redusere uhensiktsmessige innleggelser. 

Det anbefales etablert rom for smitteisolasjon med hensikt å redusere forekomst av smittsomme 

sykdommer lenger inn i sykehuset enn nødvendig. 

Av praktiske og økonomiske årsaker anbefales etableringen av felles mottaks- og 

korttidsobservasjonskapasitet innført i flere faser. 

2. Organisering 
 

I felles driftsmodell er bærende prinsipper at vi skal ha kvalitativt gode tjenester utført med et 

brukerperspektiv. Enhetens faglige ledelse må baseres på bidrag fra begge parter og med 

utgangspunkt i en eksplisitt samarbeidsavtale. Det er enighet om at samarbeidsavtalen bør ivareta 

følgende: 

 Enhetens driftsledelse skal være enhetlig og ivaretas av èn av partene  

 Samarbeidsavtalen tydeliggjør den lojalitetsplikt, de tjenestelinjer og den 

instruksjonsmyndighet som ligger til alle personellgrupper i en felles driftsmodell. 

 Senger til observasjon skal være på samme gulv og i umiddelbar nærhet til hverandre 
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 Avtalen er synliggjort et organisasjonskart  

Det skal sikres en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser, og tjenestene skal leveres helhetlige, 

likeverdige og trygge basert på brukerens behov.  

I arbeidet inngår kommunene og sykehuset som likeverdige partnere og med utgangspunkt i den 

gjensidige avhengigheten som gjelder for samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

For å lykkes med å innfri kravet om helhetlige tjenester, må derfor begge parters behov tydelig 

fremgå i utredningen. På kommunens side må det legges til rette for gode politiske prosesser. 

2.2 Bakgrunn 
Sentrale strategier, utredninger og meldinger fra Stortinget som St.meld. nr. 47 (2008–2009)1  

«Samhandlingsreformen», NOU 2015:17 «Først og fremst»2 , Strategi 2030- «Fremragende 

helsetjenester for Helse Midt – Norge» og Nasjonal helse- og sykehusplan i 20153  tar utgangspunkt i 

at helsetjenesten ikke vil være bærekraftig i årene framover gitt en fortsettelse av dagens 

driftsløsninger.  Demografiske makrotrekk tilsier at færre ansatte må behandle flere pasienter og 

med mindre innslag av profesjonsgrenser. Helsetjenestene må derfor preges av fleksibilitet, 

endringsvilje og hensynet til helhet. Pasientene skal oppleve en helsetjeneste som kommuniserer 

godt og som informasjonsdeler på tvers. Målsettingen er bedre pasientforløp og 

samfunnsøkonomiske rasjonelle løsninger.  

I oppfølgingen av dette utformet St. Olav sitt styre følgende mandatpunkt (styresak 8/15): 

«Utred en fremtidig driftsmodell for Orkdal Sjukehus hvor sykehuset blir et senter for planlagt kirurgi 

for hele universitetssykehuset kombinert med å være et bredt og godt spesialisthelsetjenestetilbud til 

befolkningen i sykehusets tradisjonelle nedslagsfelt……. Minimalisering av ressursbruk til passiv 

beredskap er et mål». I mandatet uttrykkes også en sannsynlighet for å «gå i retning av flere enerom 

for pasientene…... En slik utvikling av bygningsmassen vil kunne medføre at en ny driftsmodell må 

baseres på et lavere sengetall enn i dag». 

Ved styrebehandlingen 22.06.16 av prosjektet «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs 

Hospital», jf. sak 15/5766-23 4, ba styret administrerende direktør videre om å:  

«2. Legge «St. Olavs-modellen» til grunn for funksjonsdelingen i sykehuset og:  

a. Utrede en felles akuttfunksjon med kommunene i Orkdalsregionen innen 1.1.2017. 

b. Legge fram en sak med forslag til vedtak om funksjonsfordeling med klare mål om 

økonomisk effektivisering som knyttes opp mot budsjettforslag for 2017.»  

 

Etter styrevedtaket i St. Olav ble det opprettet dialog med leder for regionrådet i Orkdalsregionen for 

å se på muligheten for en felles løsning, de felles utfordringene lagt til grunn. Ved 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) er det ved sengeposten eksisterende utfordringer med 

                                                           
1
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/ 

2
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/ 

3
 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/id2461509/ 

4
 http://nmesap01:9080/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html 
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høye kostnader pr oppholdsdøgn og en lavere beleggsprosent enn ønsket. På legevakt er økte 

kompetansekrav i revidert akuttmedisinforskrift fra 20155 en utfordring.  

Orkdalsregionen består av kommunene Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Hemne, Snillfjord, 

Agdenes, Hitra og Frøya. Disse kommunene har sammen med Surnadal og Halsa gått sammen om å 

etablere Samhandlingsenheten i Orkdalsregionene (SiO) som driver legevakt og KAD sengepost på 

vegne av kommunene. SiO styres gjennom vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd hvor 

Orkdal kommune er vertskommune. SiO har vært i drift siden 2012.  

Det er i samarbeidsmøter mellom kommune og sykehus besluttet en utredning for å møte felles 

forventninger om helhetlige tjenester og en forsvarlig ressursbruk. For begge parter er befolkningens 

behov for trygge og forsvarlig tjenester det grunnleggende. 

Derfor er det i utredningen valgt å fokusere på de mulighetene som foreligger ved å velge en modell 

for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdal som innbefatter en enhetlig og samordnet løsning for 

ansvar, styring og ledelse mellom den interkommunale legevakta og sykehuset. Resultatet kommer i 

all hovedsak fra drøftinger under en arbeidsintensiv samling med ressurspersoner fra de kliniske 

fagområdene, jf. rapportens kapittel 4.  

Det ligger en felles vilje i å arbeide i retning av en ny felles driftsmodell.  

2.3 Mandat 
Det skal utredes en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalregionen. Tjenestene 

skal være helhetlige, likeverdige og trygge, og baseres på brukerens behov. Ny driftsmodell skal bidra 

til en mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene. 

Utredningen skal beskrive en ny driftsmodell der følgende funksjoner skal i varetas: 

 Legevakt og legevaktsentral 

 Mottak i sykehus 

 KAD (kommunale akutte døgnsenger) 

 Korttidsobservasjon (inntil 24 timer) 

 Prehospitale tjenester 

2.4    Lovkrav 
I fellesskap følger vi nasjonal lovgivning gitt ved Helsepersonelloven og et systemansvar i medhold av 

Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om spesialisthelsetjeneste, ny Forskrift om ledelse og kvalitets-

forbedring i helse- og omsorgstjenesten og Forskrift om akuttmedisin. 

2.5 Organisering av utredningen 

2.5.1 Styringsgruppe:  

Nils Kvernmo, adm. direktør St. Olavs, Leder av styringsgruppa  
Tor Åm, samhandlingsdirektør, ansvarlig direktør i utredningen 
Oddbjørn Bang, styreleder i Orkdalsregionen  
Are Hilstad, leder av Fellesnemda SIO  
Kristin Wangen, kommunalsjef Helse og omsorg i Orkdal kommune  

                                                           
5
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akuttmedisinforskriften 
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Sindre Mellesmo, klinikksjef Akutt og mottaksmedisin  
Anne Hildur Henriksen, klinikksjef for lunge og arbeidsmedisin 

2.5.2 Utredningsarbeidet  

Anders Jystad, Seksjonsleder Akuttmottak, Legevaktsentral Orkdal/ Sindre Mellesmo og Kristin 

Wangen, Kommunalsjef helse Orkdal Kommune er utredningskoordinatorer. Disse innhenter 

nødvendig kompetanse underveis, både utredninger av juridisk, økonomisk og klinisk art. Det er et 

mål at disse innspillene skal bidra til at både kommunen og sykehuset får avklart sine behov, 

identifisert eventuell risiko, sine interesser og forpliktelser som grunnlag for forberedende vedtak. 

 

2.6 Tidsplan 

2.6.1 Rammer 

Utredning oppstart: 05.09.16 

Utredning ferdig: 01.01.17 

Utredningsarbeidet er gjennomført med følgende milepæler: 

 Styringsgruppemøte 5. september: Vedtok prosjektplan med mandat, tidsplan og utkast 

prosjektrapportstruktur. 

 Styringsgruppemøte 18. oktober: Foreløpig utkast til prosjektrapport ble lagt frem til 

diskusjon. 

 Styringsgruppemøte 22. november. 

 Styringsgruppemøte 20. desember: Presentasjon av endelig rapport. Innstilling av ny 

driftsmodell 

 Partene sørget for involvering og informasjon underveis i utredningen, jf. 

kommunikasjonsplan vedlegg 6.  

 

2.6.2 Forankring, orientering og beslutning: 

Det er gjennomført en rekke orienteringer i perioden fra oppstart av utredningen, jf vedlegg 7. 

Gjensidig avhengighet i beslutningspunktene kan vises slik: 

St. Olavs Hospital HF:  

Forslag til ny driftsmodell legges fram som orientering til styret i St. Olav 27. januar 2017. 

Kommuner:  

Utredningen er forankret hos regionråd, rådmannskollegiet, samt i den politiske nemda med udelt 

positive signaler. For å sikre god involvering og forankring fra alle 12 SiO-kommuner legges det opp til 

en to-trinns orientering og behandling i politisk nemd og kommunestyrer. Det legges opp til endelig 

behandling i løpet av mai/ juni 2017.  
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3 Nåsituasjon beskrivelse 

3.1 Dagens samhandlingsenhet; «sørge-for ansvar» og ressurser 
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble opprettet med Orkdal kommune som 

vertskommune med virkning fra desember 2012.   

En enhetsleder er tilsatt med formell myndighet delegert fra rådmannen i vertskommunen. De 

administrative støttefunksjonene utføres av vertskommunen, og kliniske støttefunksjoner kjøpes av 

St. Olavs Hospital. Det er inngått husleieavtale med St. Olavs Hospital, Orkdal om leie av lokaler til 

legevakt og KAD sengepost. Her er det i kommunalt fellesskap etablert en sengepost med 7 

kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp; SiO Sengepost. Sengeposten er lokalisert i 4. etasje og 

skal bidra til å redusere behovet for innleggelse i sykehus. Enheten hadde i 2016 en gjennomsnittlig 

beleggsprosent på 54 %.  

SiO Legevakt er en interkommunal legevakt i samarbeid mellom 11 kommuner. I 2015 utførte 

legevakta omtrent 14 700 konsultasjoner. Oversikt over opptaksområdet for SiO Legevakt og 

Sengepost er vedlagt. 6  

     3.2 Dagens drift ved Orkdal sykehus 
St. Olav, Orkdal hadde omtrent 21 000 liggedøgn i 2015, hvorav rundt 15 000 tilhørte medisinsk 

avdeling (MEDOR)7. Pasienter som legges inn for øyeblikkelig hjelp ved Medisinsk avdeling har en 

gjennomsnittlig liggetid på 4,1 døgn.  

Det er en stor elektiv kirurgisk og ortopedisk virksomhet på Orkdal. I segmentet øyeblikkelig hjelp, er 

det akuttmottaket som har størst volum av polikliniske konsultasjoner. De pasientene som ble innlagt 

for øyeblikkelig hjelp i 2015 hadde en gjennomsnittlig liggetid på 3,8 døgn illustrert i vedlegg 2.8  

Opptaksområdet for St. Olav, Orkdal utgjør totalt 86 421 personer, mens fem kommuner (Bjugn, 

Melhus, Midtre Gauldal, Ørland og Snillfjord) har øyeblikkelig hjelp kun for indremedisin knyttet dit. I 

tillegg bruker befolkningen i kommunene Aure, Halsa og Surnadal i Møre og Romsdal denne delen av 

St. Olav som sitt lokalsykehus (Vedlegg 1 gir mer utfyllende informasjon om befolkningstall og 

opptaksområdet). 

Etter vurdering og behandling i Akuttmottaket blir pasientene håndtert videre med enten a) 

innleggelse på sengepost, b) overføring til St. Olav, Øya/psykiatri/kommunal omsorg eller c) sendt 

hjem etter poliklinisk vurdering eller behandling (jf. vedlegg 3, figur 17 for pasientflyt for ø-

hjelpspopulasjonen henvist til Mottaket på Orkdal i 20159, Samt vedlegg 2: Liggetidsprofil). 

                                                           
6
Vedlegg 1 Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling - Analysegruppe Orkdal Sjukehus 

Versjon 4.2 side 64 
7
 Medisinsk avdeling er en enhet med diagnoser innen generell indremedisin, hjertelidelser, slag, 

hjerneblødning, og hjerteinfarkt, diabetes og kreftomsorg. 
8
 Vedlegg 2 Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling - Analysegruppe Orkdal Sjukehus 

Versjon 4.2 side 20 
9
 Vedlegg 3 Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling - Analysegruppe Orkdal Sjukehus 

Versjon 4.2 side 31. 
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Dagens korte liggetidsprofil støtter opp under grunnlaget for en enhet for observasjon i Orkdal. 

Profilen understøtter også behovet for et styrket poliklinisk tilbud til befolkningen i regionen, hvilket 

foreslås i fase 2 (jf. figur 1). 

3.3 Dagens ressurs- og døgndrift 
Ressursbruk og døgndriften beskrives gjennom kapittel 3.3.1-3.3.4. 

3.3.1 SiO Legevakt 

Eksisterende legevaktsentral er en kommunal ansvarsoppgave som leveres på kontrakt av St. Olav. 

Interkommunal legevakt er åpen mellom 15.30 – 08.00 på hverdager og hele døgnet på helg. Legen 

er da til stede ved legevakten på St. Olav, Orkdal. Fastlegene dekker legevakten i en rulleringsordning 

mellom kommunene. På dagtid besørges legevakt av fastleger på sine kontorer i respektive 

kommuner. I tidsrommet 23.00 - 08.00 alle dager er det fast tilsatte allmennleger som betjener 

legevakten. 

Nødvendig støttefunksjoner bemannes av sykepleiere og helsesekretærer fordelt på 5.08 årsverk. 

Ved behov bidrar støttepersonellet på SiO sengepost på natt. Fagansvarlig lege er tilknyttet i 20 % 

stilling og en avdelingsleder i 100 % stilling. 

3.3.2 SiO Sengepost 

SiO sengepost er bemannet med sykepleiere og vernepleiere. Legebemanningen består av fast 

tilsatte allmennleger som har dette i tillegg til egen praksis og sørger for visitt på dagtid. Det er en 

avdelingsleder i 100 % stilling med ansvar for sengeposten og 15 ansatte fordelt på 8,9 årsverk. 

3.3.3 Akuttmottak og Legevaktsentral 

Mottaket og legevaktsentralen er bemannet med 36 sykepleiere fordelt på 24 årsverk. Personellet 

roterer mellom begge funksjonene. En sykepleier i akuttmottaket har i 50 % funksjon som 

fagutviklingssykepleier og en sykepleier ved legevaktsentralen har i 50 % en fagutviklerfunksjon i 

tillegg til et stedfortrederansvar. Det er tilsatt seksjonsleder i 100 % stilling. 

3.3.4 Skadepoliklinikk 

Driftstallene viser et betydelig innslag av poliklinisk aktivitet ved mottaket, og spesielt for 

ortopediske problemstillinger (jf. vedlegg 2). I 2015 var 75 % av alle ortopediske problemstillinger i 

mottaket polikliniske, noe som utgjør ca. 2 400 pasienter i året. Dette er pasienter som kommer fra 

fastleger eller legevakt og som har behov for ortopedisk vurdering eller behandling. Det legges til 

grunn at denne aktiviteten opprettholdes og styrkes innen en identifisert kjernetid. Arbeidsgruppen 

har lagt til grunn at: 

 Siden ortopedisk aktivitet er vesentlig, vil en forsterket legevakt i større omfang enn hittil 

kunne dekke behovet i stedlig samhandling med spesialist.  

 Dagens skadebehandling i mottaket har lite kontinuitet, noe som kan forbedres ved å gi 

kompetanseheving og ansvar for definerte oppgaver til sykepleiergruppen.  

 Ved å ha en sykepleiergruppe som er kompetent på skadebehandling og stabilisering, kan 

man utenfor ortopedens vakttid fortsatt behandle skader i samarbeid med primærvakt og 

legevaktslege med eventuell støtte av virtuelle løsninger (VER).  

 En mulighet for at legevaktslege som henviser pasienten til billeddiagnostikk settes i 

konferanse med bakvakt ortopedi for videre tiltak.  
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3.3.5 Felles poliklinikk 

Den eksisterende felles poliklinikken dekker polikliniske behov innen kirurgi, ortopedi, lysbehandling, 

endoskopi (mage/tarm) og indremedisin. Enheten har 9 ansatte hvorav 1 seksjonsleder som deltar 

med over 50 % pasientrettet arbeid samt 8 sykepleiere fordelt på 8,15 årsverk.   

3.3.6 Prehospitale tjenester 

Ambulansestasjonen er samlokalisert med St. Olav, Orkdal og har to døgnambulanser i beredskap. 

Disse utførte i underkant av 3 200 oppdrag i 2016. Karlegging av tjenesteprofilen viser en utnyttelse 

på ca. 50 % per døgnenhet. I tjenestens beredskapstid er det av hensyn til kompetanse, kvalitet og 

ressursutnyttelse naturlig at personellet deltar i pasientrettet arbeid i den nye driftsløsningen. 

Arbeidet må være av en slik art at det kan forlates ved utkalling av ambulanseoppdrag og ikke være i 

konflikt med tjenestens arbeidsbestemmelser. Tilsvarende løsninger vil kunne utvikles ved 

ambulansestasjonene opp mot kommunene i hele SiO samarbeidsområdet. 

 

3.4 Dagens budsjettstørrelser 
Budsjettrammen viser eksisterende løsning:  

 SIO St. Olavs (LVs) Kommentar  

Salgs- og driftsinntekt 
ramme) 

 -26 739 000 
(7 086 000) 

 

Lønnskostnader 20 599 581 24 210 000 (6 200 000) Inkludert 
prosjektansatt regional 
kreftkoordinator, 60 % 
finansiert av 
Kreftforeningen 

Innkjøp/Varekostnader 3 884 000 1 174 000  

Husleie 6 924 000  Varer og tjenester fra 
St. Olavs Hospital 

Mva- kompensasjon 293 000   

Refusjon sykepenger 185 000   

Annen driftskostnad, 
av- og nedskrivninger 

 660000 (1 046 000) Transport, MTU, 
vedlikehold, 
trykksaker, telefon, 
reise, kurs 

Finanskostnad  3000  

Refusjon 
momskompensasjon 

290 000   

Internavregninger 
 

 694 000 (140000) Kjøkken, logistikk, 
bemanningssenteret, 
renhold 

Totalbudsjett 31 433 581 26 737 300  

Tabell 1: Budsjett 2016  

I kapittel 5 legger vi frem to modeller for felles drift av mottaksfunksjon med ovennevnte størrelser 

lagt til grunn. 
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3.5 Dagens datasystemer 

3.5.1 St. Olavs Hospital 

St. Olavs Hospital benytter i dag PAS og Doculive journalsystem som er koblet opp mot 

Kjernejournalen. Ved Legevaktsentralen benyttes Norsk Index for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) til 

vurdering av alvorlighetsgrad.   

Det benyttes RETTS triagesystem som gir grunnlag for sortering, prioritering og risikoidentifisering av 

voksne pasienter i mottaket. Systemet gir også beslutningsstøtte for den videre prosessen i mottaket 

og for de vurderinger samt prioriteringer sykepleiere gjør i forkant av kontakt med lege.  

Akuttdatabasen er virksomhetens system for ressursstyring og statistikk.  

Observasjonsenheten ved Øya innførte i januar 2016 NEWS (tidlig identifisering av syke pasienter) og 

kommunikasjonsverktøyet SBAR. Dette er også innført ved kirurgisk sengepost på Orkdal.  

3.5.2 SiO 

I SiO benyttes WinMed på legevakt og Gerica på sengepost. Gerica benyttes som elektronisk 

journalsystem for dokumentasjon og tiltaksplaner. Elektroniske meldinger sendes via Gerica til og fra 

samarbeidspartnerne.  

 

SiO sengepost har siden oktober 2016 benyttet NEWS som kartleggingsverktøy i situasjoner der det 

er behov for regelmessig målinger av vitale parametere. Systemet danner grunnlaget for en "score" 

som grunnlag for oppfølging av tilstanden til den enkelte pasient. 

 

3.5.3 Internkontroll 

Kommunen benytter kommuneforlagets kvalitetssystem, mens St. Olavs Hospital benytter EQS. 

4 Ny driftsmodell 
 

4.1 Prinsipper i ny driftsmodell 
I kapittel 5 legger vi frem to løp for felles drift av mottaksfunksjonen.  

I foreslått modell (kapittel 5) belyses utnyttelsesgraden av overskuddspersonell på hverdag (jf. 

vedlegg 5: årsverksberegning). I planleggingen av ansattressurser i ny felles enhet, legger vi fortsatt 

til grunn at pasienten første kontakt med helsevesenet skjer via telefon; enten til fastlege, 

legevaktsentral eller medisinsk nødmeldetjeneste. Unntaksvis møter pasienter direkte.  

I våre to foreslåtte løp er beregningene gjort ut i fra antall brutto årsverk på hver enhet i 2016 og et 

grunnlag på 700 000 kroner i totale kostnader pr. årsverk. Beregningene er gjort ut i fra brutto 

årsverk i foreslått enhet. Det forutsettes et nedtrekk av antall senger og medfølgende ressurser. 

Opprettelse og drift etter prinsipper for korttidsobservasjon gir i seg selv en effektivisering som 

vanskelig lar seg forhåndsberegne.  
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5 Potensiale i ny driftsmodell 

5.1 Legevaktsentral 
Utredning i Mottaksprosjektet (sak 15/5766-23) viser at en stor andel av pasienter kommer til 

legevakten med liten eller ingen hastegrad. Dette utløser et unødvendig ressurspress på legevakten, 

både på pleie- og legesiden. Tilstander som kan vente (triage-grad «grønn» eller «blå») håndteres 

best av fastleger som kjenner pasientens sykehistorie og bakgrunn. Det kreves imidlertid 

breddekompetanse og optimal organisering i alle ledd for å kunne utføre en slik utvelgelse ved første 

kontakt. Full integrasjon i den nye mottaksfunksjonen skal således bidra til å styrke sentralens 

funksjon og utnyttelsesgrad. Å anerkjenne og ressurssette legevaktsentralen som «navet» i 

behandlingskjeden, kan bidra til en mer sømløs og vesentlig bedre utnyttelse av de samlede 

ressursene forutsatt tilstedeværelse av medisinsk kompetanse i front. Til grunn for ny driftsmodell 

ligger at: 

 Den gir mulighet til å benytte fastlege, hjemmetjeneste, institusjonsbaserte tjenester, 

prehospitale tjenester, mottaksfunksjon, sykehus og observasjonsenhet i sammenheng. 

 Det bør avtales telefonnummer/telekommunikasjon til hver enkelt kommunes pleie- og 

omsorgstjeneste med mulighet for dialog 24/7 om mulige lokale pleie- og omsorgstjenester 

ved behov. Ved å ha tilgang til timeavtaler hos fastlegene i distriktet neste dag, kan en 

forhindre oppmøte på ubekvem tid for noen pasienter som kan vente eller som må reise 

langt for å komme til legevakten. 

 Bemanningsressursene ivaretas av sykepleiere/ støttepersonell med nødvendig kompetanse 

og som del av dette arbeidsroterer internt i den nye mottaksfunksjonen. 

 Mottaksfunksjonens legeressurser knyttes tettere til konsultasjoner ved legevaktsentralen 
med sikte på tidligere avklaring via telefon 

 Hovedoppdraget med å være en nødetat i den kommunale helse- og omsorgstjenesten blir 

løst. Det er en begrenset andel henvendelser som er reell akutt rød respons. Legevaktlegen 

skal være en aktiv deltaker ved rød respons, med så kort responstid som lokale forhold 

tilsier. Det er videre et mål at medisinske vurderinger av tilstander som ikke kan vente, skal 

utgjøre hovedarbeidsmengden i legevaktarbeidet.  

 Tett dialog med hjemmetjenesten bidrar til at pasienter både innen palliative forløp og 

kronikere får tilbud og oppfølging nært hjemmet, i tråd med intensjon i samhandlings-

reformen.  

Ny mottaksfunksjon bør ha tilgang til å planlegge timer i spesialistpoliklinikk og ved bildediagnostiske 
enheter.  

5.2 Forsterket legevakt/ mottak 
Det tilstrebes en arbeidsmetodikk basert på tilrettelagt og tett teamarbeid om pasientens 

problemstilling. Behandlende eller undersøkende lege innhenter de ressurser som behøves som 

forutsetning for selv å kunne gjennomføre tiltak. En organisert tilrettelegging og kollegial tilknytning 

senker/ fjerner terskelen for å innhente kollegialt samråd og avklaring. 

Det skal legges til rette for at: 

 Kliniske opplysninger i akuttforløpet dokumenteres og videreføres i samme system, jf. 

vedlegg 4. 
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 Behandlingsbehov og oppfølgende tiltak avklares tidlig med sikte på hjemsendelse, 

overføring til observasjon eller ved innleggelse i sykehus. 

 Det skal være minst mulig ventetid og behandlingstid i akuttmottaket både med tanke på 

pasienten og ressurssettingen. Dette fordrer utvikling av definerte pasientkategorier som 

skal passere akuttmottaket uten undersøkelse. Dette omfatter pasienter med åpen retur/ 

innleggelse, pasienter som overføres internt i sykehuset og de allerede eksisterende «fast-

track» løp, herunder de som skal passere St. Olavs, Orkdal. 

 Det anbefales opprettet behandlingsstoler for selvhjulpne pasienter i umiddelbar nærhet til 

legevakta og mottaksfunksjonen.  

 Det bør være et enerom med egen inngang med mulighet for smitteisolering i henhold til 

prosedyre for kontaktsmitte. Dette for å bidra til at smittsomme sykdommer ikke kommer 

lenger inn i sykehuset enn nødvendig.  

5.3 Observasjonssenger + KAD = felles senger til 

kortidsobservasjon  
Avdeling for Mottaksmedisin på Øya har siden 2008 hatt en observasjonsenhet som del av sin 

driftsløsning. I hovedtrekk håndteres ca. 23 % av pasienttilstrømningen til Øya ved bruk av 

observasjon i inntil 24 timer. I underkant av 80 % blir utskrevet innenfor tidsrammen.  

Tilsvarende driftsløsning foreligger ikke i Orkdal. På bakgrunn av erfaringer og driftsanalyser 

redegjort for i versjon 4.2 av rapporten Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling – 

Analysegruppe Orkdal, foreslår arbeidsgruppa at det opprettes observasjonssenger tilknyttet den nye 

felles mottaksfunksjonen. Dette anbefales gjennomført i tillegg til og integrert med KAD.  

Tilbudet i Orkdal består for tiden av 7 senger med en utnyttelsesgrad på 54 % og en gjennomsnittlig 

oppholdstid på 1,7 døgn. For bedre utnyttelse foreslås derfor observasjonssenger i umiddelbar 

nærhet til mottaksfunksjonen, samlokalisert med KAD, for optimal utnyttelse av personell. Ved 

forslaget om at begge parter bidrar med en sengeressurs knyttet til korttidsobservasjon av 

enkeltstående og uavklarte problemstillinger, legger arbeidsgruppa til grunn at dette vil styrke 

samhandlingen til beste for pasientene og en samlet effektiv drift. Observasjonssenger krever en noe 

høyere personalfaktor enn en sengepost og det er tatt utgangspunkt i samme nivå som ved 

observasjonsenheten på Øya. Observasjonsenheten skal ikke benyttes som mellomstasjon for 

pasienter som venter på ledig seng, da det er kjent at dette øker den totale tiden og ressursbruken.  

Det baseres på et time-til-time konsept for problemstillinger som med sannsynlighet kan løses innen 

24 timer for observasjonssengene, og unntaksvis inntil 72 timer for pasientene innlagt etter kriterier i 

samsvar med retningslinjene for KAD. Erfaringsmessig er dagens pasientpopulasjon i SiO sengepost 

utskrevet innen 24 timer. Pasientens plan skal styre tid til lege, tiltak under oppholdet og forhold ved 

hjemreisen: 

 Driftsløsningen baseres på samlet 14 senger eller flere, avhengig av bygningsmassen. 

Løpende erfaringer vil utgjøre grunnlaget for å fastslå kapasiteten nøyere, men erfaringer er 

at observasjonssenger utgjør en vesentlig buffer for temporære svingninger i 

pasienttilstrømningen og bør således ikke planlegges med for liten kapasitet. Det forutsettes 

en fleksibel utnyttelse av kapasiteten fra begge parter. Det er den innleggende lege som 
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beslutter om pasienten hører inn under ansvarsområdet for KAD eller sykehusets 

observasjonssenger.  

 Spesialisthelsetjenestens lege vil ha ansvar for tilsyn og oppfølging av de pasientene 

sykehuset legger inn i enheten, samt å bidra med faglig rådgivning overfor enhetens øvrige 

pasienter. Primærhelsetjenestens lege legger inn etter KAD-prinsipper, og vil tilsvarende 

bistå med faglig rådgivning for samtlige. Ansvarsprinsippene knyttet til pasienter og 

behandling må klart fremgå av driftsavtalen mellom partene.  

5.3.1 Rutiner for observasjonssenger 

Retningslinjer og prosedyrer kreves for videre håndtering og forløp etter endt opphold i 

Observasjonsenheter. Vi legger følgende til grunn: 

 

 Utreise planlegges (dag og klokkeslett) raskest mulig etter ankomst til enheten  

 Dokumentert observasjon i henhold til NEWS (tidlig identifisering av pasienter som blir 

sykere), inklusive tiltak ved endret klinisk status  

 Utreise planlegges primært til hjemmet/bostedstedsadresse, alternativt ved overflytting til 

enheter i spesialisthelsetjenesten eller i kommunene  

 Entydige og klare rutiner for overflytting internt og eksternt 

 Utreise planlegges slik at sykepleier i enheten kan sende pasienten hjem uten unødig 

forsinkelse 

 

5.3.2 Måling av aktivitet 

De aller fleste parametere/variabler er knyttet til prosessindikatorer og hvor trendanalyser (for 

eksempel statistisk prosesskontroll) er mulig. Disse parameterne skal erfaringsbasert benyttes til den 

videre utviklingen av driftsløsningen;  

 Oppholdstid  
o Andel pasienter med oppholdstid under 24 timer  
o Andel pasienter med oppholdstid under 4 timer, 4-6 timer og under 12 timer 
o Data til en profil på oppholdstid samles fortløpende fordelt på nærmere definerte 

kategorier 

 Utskrivelsesdestinasjon - andel pasienter:  
o Hjem  
o Overflyttes til annen enhet i sykehus  
o Overflyttet til tjenester i primærhelsetjeneste eller andre tjenester utenfor sykehuset  

 Andre relevante målinger  
o Antall pasienter i konvensjonelle senger som behandles og utskrives innen 24 timer.  
o Ikke-planlagte oppmøter («reinnleggelser») til akuttmottak etter utskrivelse fra 

Observasjonsenheten (7 dager/30 dager)  
o Pasientopplevd kvalitet/brukerundersøkelser.  

5.3.3 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Det ansees som hensiktsmessig å benytte samme prinsipper som observasjonsenheten på Øya. En 

pasient inkluderes dersom forventet oppholdstid < 24 timer:  

 Pasienter med lav/moderat risikosymptomer og problemstillinger som med optimal 
diagnostisk og klinisk håndtering kan bli utskrevet innen 24 timer og fortrinnsvis kortere 

 Klinisk stabile pasienter  
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 Mål for oppholdstid og utskrivelsestidspunkt bør kunne avklares raskt og med god presisjon  
 

Hva gjelder eksklusjon, legges de samme prinsippene som observasjonsenheten på Øya til grunn: 

 Komplekse problemstillinger  

 Psykotiske, voldelige eller pasienter med stor risiko for forsvinning, egner seg ikke med 
mindre oppfølgingen er tilstrekkelig ressurssatt  

 Klinisk ustabile pasienter, oftest pasienter med identifiserte «røde» vitale parametere  

 Tentativ diagnose eller tiltaksplan ikke fastsatt  
 
Forventet oppholdstid > 24 timer med unntak av KAD-senger forutsetter en konkret oppfølgingsplan 
for oppholdet og et predefinert tidspunkt for utreise.  

5.3.4 Måling av kvalitet 

Måling av kvalitet og pasientsikkerhet skal følge samme mal og metodikk som gjelder for 

mottaksfunksjonen ved St Olav, Øya. 

 

5.4 Integrasjon av prehospitale tjenester 
Prehospitale tjenester skal fysisk og arbeidsmessig integreres. Tjenesten bør samlokaliseres allerede 

fra fase 1 med sikte på overføring av kompetanse begge veier, optimal utnyttelse av personellets 

beredskapstid og en hensiktsmessig bruk av eksisterende bygg for nødvendige utbedringer av forhold 

ved den eksisterende ambulansestasjonen. 

En tilstreber å styrke den faglige relasjonen til kommunehelsetjenesten, blant annet ved å utrede 

deltakelse i relevante kommunale helsetjenesteoppgaver med sikte på bedre utnyttelse av 

samfunnets totale ressurser samt for å underbygge kompetansebyggingen i tjenesten.  

6 Organisering, styring og ledelse 
 

Styringsmodell, rollefordeling og ansvarsforhold 
Etter modellen er det tenkt at St. Olavs hospital skal ha ansvar for driften – og dermed også for 

personalet, mens kommunene gjennom en vertskommune- /samarbeidsavtale kjøper tjenester fra 

enheten.  

For å oppnå en felles enhet med felles ledelsesstruktur, kreves en omorganisering som medfører 

overføring av oppgaver og personell fra kommunene til St. Olavs hospital. Målet er ny driftsmodell 

for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen med en intensjon om å fjerne unødvendige 

barrierer med bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse som mål. Omorganiseringen 

medfører at ansvaret for gjennomføring og levering av tjenestene overtas av St. Olavs Hospital i 

samsvar med kommunenes forventninger. Disse nedfelles i en kravspesifikasjon og reflekteres i 

samarbeidsavtalen. Intensjoner og målsetning krever imidlertid klart formulerte forutsetninger for en 

enhetlig styring og ledelse. 
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Ordningen vil med andre ord fungere som “kjøp av tjenester”. Ordningen vil omfatte leveranse av 

tjenester knyttet til øyeblikkelig hjelp for de 11 kommunene som i dag inngår i legevaktsamarbeidet. 

Ordningen innbefatter de tjenestene som ytes i sykehusets lokaler i dag. Tjenestene vil omfatte 

behov for særskilt kompetanse og utstyr, samt tilknytning og samarbeid med øvrige deler av St. Olavs 

hospital. Et samarbeid om disse tjenestene som medfører at tjenestene ytes av St. Olavs hospital til 

kommunene mot betaling, vil derfor normalt ikke vurderes å være innenfor reglene for offentlig 

anskaffelse.  

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, 

markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.  

Her vil derfor valg av selskapsform være vesentlig av hensyn til om samarbeidet skal omfatte frivillige 

og/eller lovpålagte oppgaver, forretningsdrift/tjenester og/eller om det forutsettes at partene skal 

oppnå utviklings- og forskningsresultater som følge av samarbeidet.  

Aktuelle samarbeidsformer er skissert i vedlegg 5.Arbeidsgruppen vil derfor anmerke at det følgende 

gjenstår: 

Gitt vedtak på samarbeid om å realisere den foreslåtte modellen, er det behov for en eksplisitt 

beskrivelse av de praktiske ansvarsforholdene ved driftsløsningen. Denne fasen av utredningen vil 

ikke omfatte en formulering eller faglig/ kvalitativ forankring av nødvendig styring og ledelse, men 

dette må utredes og fremgå i en tidlig fase i den oppfølgende prosjekteringsfasen - herunder en ROS 

analyse av forhold knyttet til pasientsikkerhet. 

Det gjenstår dessuten å formulere og forankre hvordan faglig/kvalitativ styring og ledelse skal ledes 

og praktiseres. Herunder en tydeliggjøring av hvordan de ansatte skal følges opp i arbeidsforholdet 

samt hvilke gjensidige plikter og retningslinjer for utførelse av arbeidsoppgaver som må foreligge.  En 

beskrivelse av linjeforankring og system for avvikshåndtering hører også med. 

6.2 Ressurser 

6.2.1 Legebemanning 

Legebemanningen ressurssettes med utgangspunkt i prinsippene gitt i Mottaksprosjektet og 

Akuttmedisinforskriften; «kompetanse i front». Dette innebærer en erfaren LIS innen medisin og 

kirurgi/ ortopedi som tillegges beslutningsansvaret i første linje, med innfridde krav om bakvakt.  

For legevaktstjenesten skal krav iht. Akuttmedisinforskriftens § 7 oppfylles. 

En turnuslege kan bemanne legevakten forutsatt kvalifisert bakvakt i samsvar med nevnte forskrift.  

Enheten må defineres slik at virksomheten blir godkjent som del av spesialisering for sykehusleger og 

kommunale leger. Dette for å sikre tilstrekkelig rekruttering og sikre enhetens rolle i fremtidig 

utdanningsstruktur i helsetjenesten.  

Det vil være hensiktsmessig både fra et faglig og kollegialt perspektiv at legeressursen tilknyttet KAD 

deltar på felles fag- og morgenmøter i St Olav, Orkdal med tilhørende internundervisning.  

ROS-analyse av pasientsikkerheten gjennomføres forut for oppstart av fase 1 med spesifikk 

beskrivelse av legebemanningen i enheten både for kommune og sykehus.  
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6.2.2 Pleiebemanning inkludert ledelse og administrasjon 

Prinsippene for pleiebemanningen legger til grunn at hele enheten bemannes med kvalifisert 

personell, jf. krav i akuttmedisinforskriften. Slik kan en på en kvalifisert måte gjennomføre 

arbeidsrotasjon innad i enheten, redusere sårbarheten ved fravær, samt kunne bufre svingninger i 

belegget. Minst en sykepleier per vakt må være trent i akuttmedisinske problemstillinger etter en 

nærmere definisjon. 

En ledende sykepleier per vakt gis førstelinjeansvar for enheten som i tett samarbeid med ansvarlig 

lege proaktivt identifiserer aktuelle pasienter. Det legges opp til at andre profesjoner som 

ambulansearbeidere inngår i drift av enheten for gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling.  

I tabellen er dagens årsverksberegning framstilt. Det er gjort beregninger ut i fra årsverk i 

bemanningsplan. Det er laget 2 alternativer til løsning; ett med og ett uten inkludering av felles 

poliklinikk på Orkdal. Potensialet ved å inkludere felles poliklinikk er en mer optimal utnyttelse av 

turnusteknisk overskuddskapasitet på hverdager. Alternativ 1 uten inkludering av felles poliklinikk gir 

8,65 årsverk i fratrekk og unnlater driftsmessig inkludering av aktivitet som kun foregår på hverdager. 

Ressurssettingen tilsvarer da en betydelig redusert gjennomsnittlig stillingsandel for ansatte i ny 

enhet. Fullstendig beregning og flere alternativ finnes i Årsverksberegningen Vedlegg 6.  
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I DAG FORSLAG ALTERNATIV 2 

Avdeling 
Ledelse/ 

annet årsverk 

Årsverk i 
bemannings-

plan eks 
ledelse 

Ledelse/ 
annet årsverk 

Årsverk i 
bemannings-

plan eks 
ledelse 

Enhetsleder SiO 1 
 

3,4 48,7310 

SiO Sengepost 1 8,9 

SiO Legevakt 1 4,08 

Akuttmottak og Lvs 2,25 24 

Sum                                                                      5,25 36,98 
(- 2,35)11 (+3,60)12 

Felles poliklinikk 0,513 8,15 

Sum inkludert felles poliklinikk 5,75 45,13 

SUM TOTALT 50,88 52,13 

 

Potensiale 
I dag (inkludert antatt årsverk til 
drift av 14 senger på sengepost

14
) 63,58 

Behov i nytt forslag 52,13 

Beregnet antatt innsparing i 
årsverk 

11,4515
 

    
Dersom man legger en årsverkskostnad på kr 700 000 til grunn, inkl. sosiale kostnader vil potensiell 
innsparing være kr. 11 865 000 for en reduksjon av anslagsvis 11,45 årsverk. 

  
Kostnadseffekten ved samdrift av KAD-senger og sykehussenger til observasjon versus separat drift 

og organisering av samme kapasitet, er vanskelig å angi korrekt. Det er derfor tatt utgangspunkt i 

sparte kostnader ved nedtrekk av et antall konvensjonelle sykehussenger og deretter en visualisering 

av beregnede personalomkostninger ved samdriftsmodellen. 

Ved valg av modell tas det utgangspunkt i at flest mulig gis tilsetting i hel stilling og kun de med 

særskilt ønske om redusert stilling innvilges dette. I samarbeid med prosjekt «Styring av 

sykepleieressursene ved St. Olavs Hospital» er det ansett som mest hensiktsmessig å velge modell 2C 

                                                           
10

 Årsverk i bemannings-plan eks ledelse er hentet fra Årsverksberegning vedlegg 6, Alternativ 2C 
11

 Reduksjon av ledelse/andre årsverk sammenlignet med totalt i dag. 
12

 Økning av bemanning eks. ledelse sammenlignet med totalt i dag. 
13

 Leder ved Felles poliklinikk arbeider 50 % i klinisk drift.  
14

 Det er tatt utgangspunkt i 12,7 årsverk for bemanning av 14 sengepostsenger, for å bemanne 
korttidsobservasjonssenger. 
15

 Beregning uten antatte stordriftsfordeler ved å slå sammen sengeposter samt medfølgende endringer i 
ledelse og administrasjon. 
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i den vedlagte årsverksberegningen. Dette av hensyn til optimal ressursutnyttelse og for samtidig 

kunne ivareta en attraktiv arbeidstid.  

 

6.3 Dokumentasjon 
Det er utarbeidet et notat som belyser de juridiske mulighetene St. Olav har med tanke på samarbeid 

om journal og tilgang til journalopplysninger for virksomhetene. Se vedlegg 4.16  

Styringsgruppen og fagmiljøet anbefaler dokumentasjon i et felles journalsystem for optimal 

arbeidsflyt og å fremme pasientsikkerhet ved enhetlig dokumentasjon. 

Full gjensidig tilgang til journalsystem er nødvendig og beskrevet i vedlegg 4. Kliniske opplysninger 

dokumenteres av sykepleietjenesten èn gang og videreføres i hele forløpet. Forslaget er å benytte 

sykehusets system Doculive fra oppstarten (fase 1), med tilgang for sykehus til Gerica, og kommunen 

til Doculive (jf. vedlegg 4). 

Felles triagering (RETTS) og NEWS fases inn i fase 1 og sluttføres innen oppstart av fase 2 (jf. figur 1). 

Det legges opp til full integrering av systemer for konsultasjon med subspesialiteter og fagområder 

ved integrering av IKT-basert Virtuelt Undersøkelsesrom (VER), herunder bilambulansetjenesten og 

utpekte kommunale lokasjoner.  

Hva gjelder internkontroll, foreslås at den av partene som drifter styrer valget av 

internkontrollsystem (fase 1). 

 

7. Implementering 

7.1 Krav til bygningsmessige tilpasninger 
Som tidligere omtalt er samlokalisering en kritisk suksessfaktor for å skape et reelt samarbeid og 

teamarbeid rundt pasienten. Lokaliseringen må være i sykehusets første etasje for å være nærmest 

mulig der pasientene kommer inn og for å legge til rette for en god logistikk. 

Samlokalisering er også vurdert å ha betydelig effekt ved at innleggende leger og leger som 

oppholder seg i observasjonsposten lettere kollegialt samarbeider om pasientbehandlingen. En 

organisert tettere tilrettelegging og kollegial tilknytning senker/ fjerner terskelen for ønsket 

konferering og pasientrettet avklaring. 

Det er av betydning at det etableres ett og samme vaktrom og pauserom sentralt plassert i enheten 

med nødvendig inn/ utsyn for optimal ressursstyring og koordinering. Foreslått bemanningsplan med 

optimal ressursutnyttelse lagt til grunn forutsetter at lokalene er hensiktsmessig tilrettelagt for 

samarbeid og gjensidig utnyttelse av støttepersonell.  

                                                           
16

 Vedlegg 4, Tilgang til Helse Midt- Norge sin journal for virksomheter rundt St. Olav 
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Behandlingsstoler for korttidsobservasjon må plasseres skjermet, men nært felles vaktrom for å legge 

til rette for tilsyn med pasientene uten å måtte forlate enheten.  

En stadig økende presset sikkerhetssituasjon krever at lokalene er tilrettelagt for nødvendig 

skjerming av både pasienter og ansatte.  

Det bør legges til rette for at pasientene i størst mulig grad klarer seg selv da selvhjulpne pasienter 

krever mindre ressurser. Et tekjøkken/dispensere/ automater i nær tilknytning til venteareal og 

behandlingsstoler bidrar til dette.  

Behandlende eller undersøkende lege prioriterer og koordinerer bruk av de felles ressursene ut fra 

pasientens kliniske behov. Det legges til grunn at en organisert tettere tilrettelegging og kollegial 

tilknytning senker/ fjerner terskelen for samråd og kollegial konferering til pasientens beste. 

 

7.2 Faser 
Snarlig etter vedtak og nødvendige tilpasninger i infrastruktur og bygg foreslås modell 2 gjennomført 

med bygningsmessige endringer. For felles drift av sykehusmottak og legevakt krever ombygging av 

eksisterende lokaler i 1. etg. Dette gjelder særlig lokalene rundt ekspedisjon, hovedinngang og 

akuttmottak. 

En ser det samtidig nødvendig å flytte KAD fra 4. etg. med tillegg av 7 eller flere observasjonssenger 

til en fellesskapsløsning i 2. etg. 

St. Olavs eiendom har estimert dette til en kostnad på anslagsvis 13 mill. kr. 

For å oppnå ønsket effektivisering, ref kap 6.2.2, vil dette kreve full integrasjon av funksjonene denne 

utredningen omhandler. En fortløpende evaluering av fase 1 vil danne grunnlag for en eventuell 

beslutning om å gå videre i retning av fullstendig samlokaliering. 

Dette er eventuelt mulig ved etterfølgende faser: 

Fase 2 

Dagkirurgisk enhet flyttes opp i 2. etg og samlokaliseres med operasjon og KOVA. 

Observasjonssenger og KAD senger samlokaliseres i lokalene der dagkirurgisk enhet flyttes ut i fra. 

Kreft poliklinikk flyttes fra 4. til 2. etg. Kostnad estimer til ca 41 mill kr. 

Fase 3 

Det etablereres et hensiktsmessig antall enerom ved resten av sykehuset: 

Fra 94 senger ned mot 64 senger i 3+ 4 etg. til sammen + 7 senger i 1. etg. Netto reduksjon= 23 

senger. Oppgradere 3. og 4. etg; pasientrom med tilgang til bad fra rommet. Ombygging i 3. etg fra 

dagens  46 senger til 32 senger. Ombygging i 4. etg; fra dagens 48 senger til 32 senger. Estimert 

kostnad til ca 55 mill kr. 

De tentative kostnadsberegningene er hentet fra St. Olav eiendom sin foreløpige utredning. 
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Figur 1: Trefaset implementering

8 . Utviklingspotensial og muligheter
Legevaktsentralen bidrar allerede i dag som ressurs ved utkallelse av kriseteam ved alvorlige
hendelser , jf . NOU 17:2015. Legevaktsentralen er i ny modell en viktig ressurs ved utkalling og
utnyttelse av døgnbe mannede hjemmebaserte tjenester som reelt har nødvendig kompetanse og
som dessuten befinner seg pasient nært i kommun ene som omfattes av samarbeidet .

Legevaktsentralen kan med fordel utnytte fagkompetansen som i dag utøves på kveld, natt og i helg,
til å motta henvendels er og tildele timeavtaler. Med tilgang til timebestillingsplanlegger for
legekontorene , kan legevaktse ntralen i større grad rute pasientene med riktig hastegrad til rett
respons og riktig ressurs. Pasientene vil da raskere kunne komme i kontakt med kompetent personell
og få sin henvendelse vurdert i henhold til Norsk Index for medisinsk nødhjelp eller andr e systemer
for beslutningsstøtte. Uavhengig av utredningen foreslås et prosjekt for å pilotere et konsept for
styring av pasientstrømmer til det hensiktsmessig e behandlingsnivå et . Det er klare fordeler ved at
Legevaktsentralen får tilgang til å sette opp t ime til fastlege neste dag til erstatning for oppmøte på
ubekvem tid og til dels med betydelig reisevei for angjeldende pasienter . Det foreslå s at èn
kommune piloterer dette en slik ordning i fase 1.

Det foreslås videre et prosjekt for å få bedre kontroll på pasientstrømmene inn. Her kan den
mulighet en utnyttes som allerede foreligger ved at St. Olavs Hospital driver Legevaktsentralen for 1 2
kommuner utnyttes til en tilsvarende kontakt med fastlegekontorene. Alle pasienter som kommer
enten til akuttmottak Orkdal eller legevakten, meldes først via Legevaktsentralen. Sentralen s
operatør kan forespørre melder samt opplyse om tidspunkter som er mer hensiktsmessige for
opp møte enn for eksempel mellom klokken 13.00 - 17.00 som erfaringsmessig har stort press. Et
vesentlig potensiale ligger i at noen pasienter kan vente til et senere tidspunkt, alternativt til neste
dag hvis situasjonen forsvarer dette. Dette kommer i tillegg til dagens system med timeoppsett i
legevakten som er godt innarbeidet over mange år.

Dagens trygghetsalarm for flere kommuner er for lengst utdatert. Det antas at dagens løsning hvor
brukere alarmerer til Legevaktsentralen for at det deretter blir varsl et hjemmetjeneste er lite
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brukervennlig og dessuten ressurskrevende. Her anbefaler arbeidsgruppa en snarlig utredning for å 

sikre brukeren trygge tjenester som er mindre ressurskrevende. 

Det bør vurderes om det ligger potensiale i å utnytte sykehusets legeressurs som en ordning for 

pålagt bakvakt i kommunens legevaktordning. Det er sannsynlig at en lege som har behov for å 

kontakte bakvakt i de fleste tilfeller gjør dette i faglige spørsmål som gjelder forhold som 

spesialisthelsetjenesten kan svare ut.  

Videre er det påpekt muligheten til at ambulansepersonell i distrikt systematisk inngår i kommunale 

helsetjenesteoppgaver uten endring i forankringen av ansvarsforhold. Dette kan skje på oppdrag og 

under veiledning fra fastlege og/eller lege i vakt, og i faglig samarbeid med annet kommunalt 

helsepersonell. 
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Vedlegg 1 Opptaksområde for Orkdal sykehus 
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Vedlegg 2 Liggetidsfordeling ved Orkdal sykehus 

 

Figur 10 viser liggetidsprofil per fag, hvor den grå linja representerer Medisinsk avdeling, mens den 

oransje linja er kirurgisk avdeling og den gule linja er ortopedisk avdeling. Alle avdelingene er 

kjennetegnet ved et relativt stort volum av innleggelser med 0-1 liggedøgn. Medisinsk avdeling har 

størst volum, men også en del innleggelser med lengre liggetid. Ved medisinsk avdeling ligger 29 

prosent av pasientene 1 døgn eller mindre per avdelingsopphold, som illustrert av den vertikale 

linjen i Figur 10. Ved Kirurgisk og Ortopedisk avdeling ligger henholdsvis 46 og 40 prosent 1 døgn eller 

mindre. Ved medisinsk avdeling ligger 58 prosent av pasientene 3 døgn eller mindre per 

avdelingsopphold, som illustrert av den stiplede vertikale linjen i Figur 11. Ved kirurgisk og ortopedisk 

avdeling ligger henholdsvis 74 og 65 prosent 3 døgn eller mindre. Det er også verdt å gjøre 

oppmerksom på at pasienter som har ligget over 21 dager er utelatt fra figuren for å bedre 

lesbarheten. 

  



 

25 
 

Vedlegg 3 flytmodell for Ø-hjelpspasienter  
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Vedlegg 4 Tilgang til Helse Midt-Norge sin journal for virksomheter rundt 

St. Olav 
Utarbeidet av Merete Blokkum (Kvalitetssjef St. Olav) 

Øyvind Røset (Informasjonssikkerhetsansvarlig og personvernombud St. Olav)  
Øyvind Hauge (Prosjektleder Hemit). 

Versjon 0.3 

Dato 2016-09-16 

Omfang 

Notatet er utarbeidet etter ønske fra Programstyret pasientbehandling og samhandling og St. Olav 

ved Tor Åm. Notatet belyser de juridiske mulighetene St. Olav har med tanke på samarbeid om 

journal eller tilgang til journalopplysninger for følgende virksomheter/initiativ: 

1. Tilgang til journalopplysninger for funksjoner i nytt felles akuttmottak på Orkanger mellom 
St. Olav (akuttmottak) og kommune (legevakt og KAD-senger). 

2. Tilgang til opplysninger knyttet til samarbeid på tvers av fylkesgrensene for Røros og Tynset 
Sykehus. 

3. Tilgang til opplysninger i DocuLive for Øya og Saupstad Helsehus. 
Vurderingene i notatet vil også være relevant for eksisterende tilganger ved Røros sykehus og Fosen 
Helse IKS. 
 
Notatet vurdere kun juridiske aspekter knyttet til hva som kan være lovlige løsninger for tilgang til 
helseopplysninger på tvers av foretaksgrenser. Det er ikke gjort en vurdering av aspekter knyttet til 
informasjonssikkerhet for tekniske løsninger og heller ikke kostnadene med å etablere løsninger. 
Elektronisk samhandling via meldingsutveksling er ikke vurdert i notatet. 

Vurdering av mulige samarbeidsformer 
Følgende viktige spørsmål (Figur 1) må stilles for å avgjøre hvilke alternative løsninger som kan 

benyttes. 

Hvem har behandlingsansvar? 

St. Olav Om St. Olav har behandlingsansvar og dermed dokumentasjonsplikt skal all 
dokumentasjon av pasientbehandlingen skje i DocuLive, også om helsepersonell fra 
andre virksomheter utfører denne behandlingen.  

Annen part Om en annen part har behandlingsansvar og dermed dokumentasjonsplikt skal 
dokumentasjonen av pasientbehandlingen skje i den andre parten sitt 
journalsystem, også om denne helsehjelpen utøves av ansatte ved St. Olav. 
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Figur 1 Viktige spørsmål som må avklares

Dokumentasjon i Docu Live

Skal ansatte fra annen virksomhet delta i pasientbehandlingen?
Ja Om helsepersonell fra andre virksomheter utfører helsehjelpen som St. Olav er

ansvarlig for må disse kunne instrueres av databehandlingsansvarlig ved St. Olav.
Dette kan for eksempel løses gjennom innleieavtaler og/eller kjøp av tjenester.
Helsepersonellet som da er ansatt i den andre virksomheten fungerer da som en
vikar/ekstra ressurs og kan få tilgang til DocuLive som om han/hun var ansatt på St.
Olav. Imidlertid kan denne tilgangen kun benyttes til arbeid som angår
pasientbehandling i St. Olav - regi. Hel sepersonellet kan ikke benytte tilgangen i
arbeid hvor den andre parten har behandlingsansvaret.

Ønskes tilgang benyttet utover St. Olav sitt behandlingsansvar?
Ja Om tilgangen skal benyttes i behandling den andre parten har ansvar for må det

etableres en løsning med enten felles journal (PJL §9) eller tilgang til
helseopplysninger (PJL §19).

Skal annen part ta i bruk DocuLive som sitt primære journalsystem
Ja Løsning for felles behandlingsrettet helseregister (felles journal) kan etableres i tråd

med PJL §9. Den andre parten må da erstatte sitt journalsystem med DocuLive.
Nei Løsning for felles journal kan ikke etableres. Om den andre parten skal ha tilgang i til

helseopplysninger må dette da gjøres via tilgang til helseopplysninger PJL §19.

Dokumentasjon i annen part sitt journalsystem

Skal ansatte fra St. Olav delta i behandlingen?
Ja St. Olav - ansatte må da få tilgang til den andre parten sitt journalsystem på linje med
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ansatte hos den andre parten. Disse må da kunne instrueres av 
databehandlingsansvarlig hos den andre parten. Tilgangen kan ikke benyttes i 
behandling som St. Olav har ansvar for. 

Ønskes tilgang benyttet utover annen virksomhet sitt behandlingsansvar? 

Ja Om St. Olav-ansatte har behov for tilgang til helseopplysninger i den andre parten 
sitt journalsystem, som del av behandling St. Olav har ansvar for, må det etableres 
en avtale om tilgang til helseopplysninger i tråd med PJL §19. 

Vurdering av aktuelle tilgangsønsker 
Nedenfor følger en kort vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for de tre tilfellene 

prosjektet ble bedt om å vurdere. Det er gjort antagelser knyttet til hva som er forventet behov. 

Virksomheter Antagelse om behov Tiltak/løsning 
Felles akuttmottak 
Orkanger 

Det er ønskelig med lesetilgang til opplysninger 
om pasienter fra begge foretak. St. Olav ønsker å 
se journal for legevakt og KAD-senger. 
Kommunen ønsker å se journal fra St. Olav for 
pasienter som er på KAD-senger. 

Avtale om tilgang til 
helseopplysninger (PJL §19) for 
lesetilgang begge veier mellom 
virksomhetene. 

Røros og Tynset 
sykehus 

Det er ønskelig med lesetilgang til opplysninger 
om pasienter fra begge foretak. 

Avtale om tilgang til 
helseopplysninger (PJL §19) for 
lesetilgang begge veier mellom 
virksomhetene. 

Øya og Saupstad 
Helsehus 

Øya og Saupstad Helsehus ønsker lesetilgang til 
opplysninger om pasienter fra St. Olav. 

Avtale om tilgang til 
helseopplysninger (PJL §19) for 
lesetilgang til DocuLive for ansatte 
på Øya og Saupstad Helsehus. 
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Vedlegg 5: Juridiske aspekter ved valg av selskapsmodell  

Samarbeid om felles drift av tjenester mellom Orkdal kommune som 

vertskommune og St. Olavs hospital 
Målet for samarbeidet er å få en felles drift av prehospitale tjenester, akuttmottak, KAD-senger og 

OBS-enhet. Målet er en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen. Etter 

modellen er det tenkt at St. Olavs hospital skal ha ansvar for drift – og dermed også personal, mens 

kommunene gjennom en vertskommune- /samarbeidsavtale skal kjøpe tjenester fra enheten.  

For å oppnå en felles enhet med felles ledelsesstruktur krever dette en omorganisering som 

medfører overføring av oppgaver og personell, fra kommunene til St. Olavs hospital. En slik 

omorganisering reiser spørsmål knyttet til organisering av samarbeidet mellom kommunene samt 

forhold til personal/ansettelser.  

Overdragelse av hele eller deler av virksomheten 
Vilkårene for at en overdragelse er en virksomhetsoverdragelse er angitt i arbeidsmiljøloven § 16-1 
første ledd: 
«Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til 
en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin 
identitet etter overføringen» 
 
Bestemmelsen oppstiller tre vilkår:  
Det må: 

1. Det gjennomføres en overdragelse, 
2. overdragelsen må omfatte en selvstendig økonomisk enhet, og 
3. Denne enheten må beholde sin identitet etter overdragelsen. 

 
En overdragelse kan således være en virksomhetsoverdragelse selv om den bare omfatter deler av en 
virksomhet. I slike situasjoner er det arbeidstakerne som har sitt arbeidsforhold tilknyttet til den 
overførte delen av virksomheten som omfattes av reglene og overføres til ny virksomhet. 
 
1.  Det første vilkåret er at det må skje en overdragelse. Det avgjørende her vil normalt være om det 
har skjedd en endring med hensyn til den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for driften. 
Det er således ikke nødvendig at det skjer et eierskifte. Typiske eksempler på ulike 
overdragelsessituasjoner som oppfyller vilkåret er fusjoner, fisjoner, rettslige omorganiseringer 
innenfor et konsern, overføringer som skjer ved anbudskonkurranser og andre trepartsforhold.  
Det er ikke krav om at det foreligger et direkte kontraktsforhold mellom overdrager og erverver. Det 
er heller ikke nødvendig at det avtales vederlag for overføringen, også gaveoverføringer, skifte av 
felleseie o.l. omfattes. 
 
2. Det andre vilkåret er at det som overføres må være en selvstendig økonomisk enhet. For å fylle 
kravet til en selvstendig økonomisk enhet må det som overføres være en samling av ressurser som er 
organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om hoved- eller 
bivirksomhet. Avgjørende synes ifølge rettspraksis å være om det overførte (aktiva, ansatte mv.) i seg 
selv er tilstrekkelig til å drive den aktuelle virksomheten, uavhengig av om den var organisert som en 
selvstendig enhet før overdragelsen eller ikke, f.eks. en egen avdeling. I praksis stilles det ikke store 
krav til hva som anses som en selvstendig enhet. EU-domstolen har for eksempel slått fast at reglene 
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om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse også der den overførte virksomheten består av 
én person som utfører renholdstjenester. 
3. Det tredje vilkåret er at virksomheten må beholde sin identitet etter overføringen. I den 
forbindelse må det foretas en sammenligning av virksomheten før og etter overdragelsestidspunktet, 
som er tidspunktet for reell overtar av virksomheten som overføres ved transaksjonen. 
Sammenligningen må gjøres ved en helhetsvurdering basert på alle de forhold som karakteriserer 
den aktuelle transaksjonen. Av momenter nevnes disse som trekker i retning av at det er skjedd en 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16; 
 

 Er det samme type virksomhet før og etter overføringen? 
 Er det overført fysiske aktiva som lokaler, utstyr og annet løsøre? 
 Er (stor) del av arbeidsstokken overført? 
 Er immaterielle aktiva (goodwill mv) overført? 
 Er kundekretsen overført? 
 Er den økonomiske aktiviteten før og etter overdragelsen (noenlunde) den samme? 
 Har driften vært kontinuerlig, og ikke vært avbrutt? 

 
Jo flere bekreftende svar på ovennevnte spørsmål, desto mer sannsynlig er det at identitetsvilkåret 
er oppfylt. Momentlisten er ikke uttømmende, og vekten av det enkelte moment vil avhenge av hva 
som karakteriserer transaksjonen. Vakt- og renholds virksomhet vil ifølge EU-domstolen normalt 
karakteriseres av de ansatte. Dersom de ansatte overføres, enten i og med transaksjonen eller ved en 
etterfølgende og frivillig søknad- og ansettelsesprosess, vil dette ha stor vekt i helhetsvurderingen i 
en slik situasjon. 
 
Dersom de tre vilkårene er oppfylt vil transaksjonen være en virksomhetsoverdragelse i 
arbeidsmiljølovens forstand, og kjøper og selger må da være oppmerksom på saksbehandlingsregler 
og forholdet til de ansatte. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 inneholder bestemmelser om prosess for 
gjennomføring av virksomhetsoverdragelse samt ansattes rettigheter under prosessen og i nytt 
arbeidsforhold.  

Levering av tjenester fra St. Olav til kommunene 
Målet er ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen, en vil fjerne 

barrierene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å yte bedre tjenester 

med mer effektiv ressursutnyttelse enn dagens todelte ordning innebærer. Omorganiseringen 

medfører at ansvaret for gjennomføring og levering av tjenestene overtas av St. Olavs hospital. St. 

Olavs hospital skal så levere de tjenestene som kommunene skal ha, etter en samarbeidsavtale med 

kommunene.  

Ordningen vil med andre ord fungere som en slags “kjøp av tjenester”. Ordningen vil omfatte 

leveranse av tjenester knyttet til øyeblikkelig hjelp for de 12 kommunene som i dag inngår i 

legevaktsamarbeidet. Ordningen innbefatter de tjenestene som ytes i St. Olavs sykehus sine lokaler i 

dag, tjenestene omfatter behov for særskilt kompetanse og utstyr, samt tilknytning og samarbeid 

med øvrige deler av St. Olavs hospital. Etter min vurdering er dette ikke tjenester som på noe vis kan 

leveres av private aktører. Et samarbeid om disse tjenestene som medfører at tjenestene ytes av St. 

Olavs hospital til kommunene mot betaling, vil derfor normalt ikke vurderes å være innenfor reglene 

for offentlig anskaffelse.  
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Mulige samarbeidsformer mellom kommuner 
Det er i dag etablert vertskommunesamarbeid for sengepost og legevakt. I dag er dette samarbeidet 

organisert som vertskommuneavtale med nemnd. Ved overføring av oppgaver og arbeidsgiveransvar 

til St. Olavs hospital, vil ikke lenger drift og ansettelsesforholdene være knyttet til vertskommunen. 

Det er derfor hverken behov eller ønske om å beholde en noe tungrodd organisasjon som 

vertskommune med nemnd, det er like vell ønskelig å ha en organisatorisk/administrativ ansvarlig for 

kommunene. For St. Olavs hospital er det ønskelig å beholde en organisering som gir en 

kontraktspart å forhold seg til, i stede for opptil 12 forskjellige kommune. Det er flere 

samarbeidsformer mellom kommuner som kan benyttes, det er kanskje særlig administrativ 

vertskommune eller interkommunalt samarbeid etter kommuneloven som er aktuelt. Også IKS 

beskrives her, men dette er vel primært en organisasjonsform som egner seg for forretningsdrift og 

utviklingsarbeid. For vurderingen her er det lagt til grunn at den delen som i dag er beskrevet som 

forsknings- og utviklingsarbeid i vertskommunen ikke inngår i ny samarbeidsavtale med St. Olavs 

hospital.  

Det foreligger i dag en vertskommuneavtale, for å endre denne kreves at saken behandle i alle 

kommunestyrene som berøre, man vil da samtidig behandle spørsmålet om ny struktur på 

samarbeidet og fatte vedtak om dette. 

Det må tas stilling til valg av organisasjonsform samt avklare partenes forventninger og forpliktelser 

til hverandre, for så å utarbeide et avtaleutkast som kan ligge til grunn for samarbeidet og 

presenteres for kommunestyrene som grunnlag for endring av samarbeidsform. 

 For kommuner som skal drive samarbeid er det flere mulige samarbeidsformer, 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 5 A, samarbeid etter lov om interkommunale 

selskaper, som aksjeselskap eller ved interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.   

Noen få kommuner har også etablert samkommuner, en organisasjonsform som ble lovfestet som en 

valgmulighet i kommuneloven kapittel 5 B fra 2013. Alternativet samkommune vurderes ikke 

nærmere her, modellen er foreslått avskaffet og anses uaktuelt blant annet på bakgrunn av den 

pågående kommunereformprosessen  

Det er et rettslig skille mellom organiseringsformer der kommunal virksomhet drives som en del av 

kommunen (figurens venstre side), og organiseringsformer der kommunal virksomhet er organisert 

som et eget rettssubjekt (figurens høyre side), altså der en etablerer en ny organisasjon. Et eget 

rettssubjekt har partsevne og selvstendige rettigheter og plikter. Kommuneloven gjelder som 

hovedregel ikke for egne rettssubjekter, jf. kommuneloven § 2. Unntaket fra dette er samarbeid etter 

kommuneloven § 27. Figuren synliggjør også graden av «fristilling» fra kommunen. Dess lenger ut på 

figurens høyre side organiseringsformen er plassert, dess mindre «direkte» styring og kontroll har 

kommunen med virksomheten. 
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Kilde: Figuren er basert på en idé fra KS og Econ i 2000 og videreutviklet i boka Konkurranseutsetting i kommunene 

(Johnsen, Sletnes og Vabo red.) 2004 s. 41  

 

Aktuelle samarbeidsformer  
Modell  Formål  Øverste organ Kommunens 

styringsrett  

Vertskommune 
Kommuneloven kap.5A  
 
 

Utviklet for samarbeid 
om lovpålagte 
oppgaver og utøvelse 
av offentlig myndighet 

Myndigheten 
delegeres fra de 
samarbeidende 
kommunene til 
vertskommunen 
 
Saker av ikke prinsipiell 
karakter kan delegeres 
til administrasjonen.  
 
Saker av prinsipiell 
karakter må delegeres 
til nemnd.    

Den enkelte 
deltakerkommunen 
kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelse 
av den delegerte 
myndigheten i saker 
som alene gjelder 
deltakerkommunen 
eller dennes 
innbyggere.  

Interkommunalt 
samarbeid – eget styre  
Kommuneloven § 27 

Utviklet med sikte på 
driftsmessig og 
administrativt 
samarbeid for å løse 
felles oppgaver.  

Styret Det enkelte 
kommunestyret kan 
ikke instruere styret 
som sådan, men styrer 
gjennom sine 
styrerepresentanter  

Interkommunalt 
selskap – IKS 
Lov om 
interkommunale 
selskap 

Utviklet for 
virksomheter med 
forretningsmessig preg 

Representantskapet Eierne utøver sin 
myndighet gjennom 
representantskapet. 
Det enkelte 
kommunestyret har 
instruksjonsrett 
ovenfor sine egne 
medlemmer i 
representantskapet  
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Vertskommune 

Vertskommunesamarbeid etableres ved at de respektive kommunestyrer vedtar en avtale om slik 

etablering, og samarbeidsavtale inngås. Deretter må deltakerkommunene treffe egne vedtak der de 

delegerer myndighet til vertskommunen. Det er vid adgang til å delegere myndighet, herunder 

myndighet til å treffe enkeltvedtak, til vertskommunesamarbeidet. 

To varianter av samarbeidet:  

 Administrativ vertskommune 

 Vertskommune med felles folkevalgt nemnd 

Administrativt vertskommunesamarbeid kan kun benyttes for oppgaver som ikke krever beslutninger 

av prinsipiell karakter. Er det nødvendig/ønskelig å legge beslutninger av prinsipiell betydning til 

samarbeidet, må det opprettes vertskommune med felles folkevalgt nemnd.  

For vertskommunesamarbeid med nemnd er det en forutsetning at nemnda utøver samme 

myndighet for alle kommunene, ønsker en endring må endringen gjennomføres for alle, eventuelt 

må kommunen trekke seg fra samarbeidet.  

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Kommuneloven § 27 gir stor frihet i forhold til organisering av samarbeidet, men har begrensninger i 

kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret, som utgangspunkt treffe avgjørelser 

som angår virksomhetens drifts- og organisasjonsoppgaver, ikke generell hjemmel for å delegere 

offentlig myndighetsutøvelse.  

Samarbeidet ledes av et styre og det foreligger krav til vedtekter for styret, det er også krav om at 

alle kommunene er representert i dette. Styret er å betrakte som et folkevalgt organ i hht. 

kommuneloven § 29 nr. 3, og følger dermed som utgangspunkt saksbehandlingsreglene i loven.  

Samarbeidet etter § 27 kan organiseres som et eget rettssubjekt, men trenger ikke være det. 

Vurderes i forhold til organets selvstendighet. Det er åpnet for at en saklig avgrenset del av 

styringskompetansen som unntak kan legges til en kommune, dette gjør at f.eks. 

arbeidsgiveransvaret kan tillegges en av deltakerkommunene. 

Interkommunale selskaper – IKS 

IKS er sammenlignbart med organisering og struktur i et AS, den vesentlige forskjellen er at deltakere 

i et IKS hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser.  

IKS ledes av representantskapet. Medlemmene til representantskapet oppnevnes av kommunestyret 

i den enkelte deltakerkommunen. Hver deltakerkommune skal ha minst et medlem i 

representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine representanter.  

Eierinnflytelsen utøves gjennom representantskapet som blant annet skal behandle budsjett, 

regnskap og økonomiplan for selskapet og representantskapet velger styre. Representantskapet kan 

instruere styret og selskapsavtalen kan ha bestemmelser om at nærmere angitte saker må 

godkjennes av representantskapet. Styret skal påse at selskapet drives i samsvar med selskapets 

formål, selskapsavtalen, budsjett og retningslinjer/vedtekter gitt av representantskapet.  
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Det er krav om at det foreligger en selskapsavtale som skal godkjennes av kommunestyrene i alle 

deltakerkommunene.  

Vurdering ved valg av samarbeidsform – muligheter og begrensninger  
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, 

markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.  

Her vil det derfor ved valg av selskapsform være vesentlig om samarbeidet skal omfatte frivillige 

og/eller lovpålagte oppgaver, forretningsdrift/tjenester og om det skal forutsettes at en oppnår 

utviklings- og forskningsresultater som en følge av samarbeidet.  

KS FoU prosjekt «Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap» oppstiller tre 

hovedkriterier som utgangspunkt for vurdering av kommunalt samarbeid over kommunegrensene:  

 Demokratisk forankring 

 Åpenhet og gjennomsiktighet  

 Resultater ut fra forventet måloppnåelse  

Formålet med samarbeidet er avgjørende for valg av samarbeidsmodell.  

Vertskommune 

Det er fordeler og ulemper med alle de forskjellige samarbeidsmodellene. Vertskommunesamarbeid 

er bra for konkret avgrensede samarbeidsområder. Det er kommunene direkte som fastsetter 

rammer og innhold i samarbeidet i samarbeidsavtalen og myndighet overføres ved delegering. Dette 

innebærer at deltakerkommunene ikke har noen direkte styring over vertskommunens arbeid på 

området. Ved endringer kan deltakerkommunene endre samarbeidsavtalen og delegeringen. 

Modellen egner seg derfor ikke så godt for FoU arbeid. Dersom det skal overføres offentlig 

myndighet ved samarbeidet, er dette den foretrukne modellen, her er ikke begrensning i forhold til 

delegering av myndighet. Dersom utveksling/kjøp av tjenester skal inngå i samarbeidet må også 

dette avtalereguleres mellom kommunene for å kvalitetssikre at dette gjennomføres i tråd med lov 

om offentlig anskaffelse.  Et konkret avgrenset vertskommunesamarbeid hvor det ikke er behov for 

delegering av prinsipielle avgjørelsesmyndighet, kan organiseres som et administrativt 

vertskommunesamarbeid, ellers må en basere seg på et vertskommunesamarbeid med politisk 

nemnd. Det er fastsatt at nemnda skal ha minimum to deltakere fra hver kommune, et slikt 

styringsorgan blir fort stort og tungrodd og avgjørelsesmyndigheten vil fortsatt ligge i 

kommunestyret i de enkelte deltakerkommuner.  

Samarbeid § 27 

I interkommunalt samarbeid etter § 27, ligger eiers styringsmulighet gjennom de enkelte 

kommunenes deltakelse med representant i styret. Det er betydelige begrensninger i forhold til 

overføring av myndighet i et slikt samarbeid, modellen er primært tiltenkt administrativt- og 

organisatorisk samarbeid. Ved kjøp/deling av tjenester inn i et slikt samarbeid må dette forankres i 

avtalene med de enkelte kommunene. Vil være en utfordring ved stor vekt på forskning og 

utviklingsarbeid, ingen formell skranke mot dette, men må ha enighet og drøftelse underveis da 

samarbeidet er direkte underlagt den enkelte kommunes budsjett- og instruksjonsmyndighet. Det er 

og en modell som kan være utfordrende i forhold til litt langsiktig planlegging og forutberegnelighet. 
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Kan avhjelpes ved et langsiktig og detaljert avtalegrunnlag. Svært beskjeden lovregulering av ansvar 

og styringsforhold, krever detaljert regulering av dette i avtalen.  Modellen gir et godt skille mellom 

drift og forvaltning.   

IKS 

Et IKS opprettes som selvstendig rettssubjekt/selskap. Dette innebærer at kommunestyrene danner 

et selskap og vedtar en selskapsavtale, denne danner grunnlag for selskapets myndighet. 

Kommunestyret oppnevner representant og styrer gjennom denne, kommunen har ingen direkte 

innflytelse over styret i selskapet. Et IKS vil være en fleksibel modell med kortere beslutningsveier og 

godt skille mellom drift og forvaltning. Modellen er derfor velegnet for FoU arbeid. Normalt vil også 

kjøp av tjenester gjennom IKS dekkes av reglene om handel i egenregi i lov om offentlig anskaffelse. 

Problemet med organisasjonsformen kan være at det oppstår avstand mellom styrets beslutninger 

og de forventninger til selskapet som ligger i de enkelte deltakerkommunene. Innenfor IKS bør det 

for å sikre engasjement, debatt og reell politisk avklaring av eierorganets myndighet, etableres 

forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierorgan som forankres i 

eierskapsmeldingen. En utfordring som de peker på etter erfaring i Fosen Helse er at det kan være 

krevende å komme frem til kostnadsfordeling samt at budsjettspørsmål og vedtekter kan skape 

interessekonflikter. Det er derfor viktig å sikre økonomiske rammene og inntektene i samsvar med 

forventningene til selskapet med tanke på stabilitet over tid. Dersom overføring av offentlig 

myndighet er vesentlig i samarbeidet, må en være klar over at det her er klare begrensninger i 

hvilken myndighet som kan overføres til IKS, per i dag omfatter ikke vertskommunesamarbeidet 

SIO/LIO overføring av offentlig myndighet. God regulering av ansvars og styringsforhold i lov om 

interkommunale selskap.  
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Vedlegg 6 Årsverksberegning  

Innledning 
I sammenheng med utredningen av ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i 
Orkdalsregionener det laget beregning av årsverk for de samlede tjenestene. For å illustrere 
utnyttelse av de samlede ressursene er det laget en skisse for utnyttelse av bemanning. 
 
Det er i denne beregningen satt opp to alternativer. 
 
Alternativ 1 inkluderer KAD-senger, mottak i sykehus, 24- timers observasjonspost, 
legevakt og legevakt-sentral. 
 
Alternativ 2 inkluderer KAD-senger, mottak i sykehus, 24- timers observasjonspost, 
legevakt, legevakt-sentral og poliklinisk aktivitet. 
I beregninger av bemanning er det flere muligheter for å kombinere ulike skiftordninger for å 
redusere ufrivillig deltid. Beregningene vil også vise effekten av å samle flere årsverk inn i en 
samlet drift slik som i alternativ 2. For å skissere behov for antall ansatte og utnyttelsen av den totale 
bemanningen på helg har hvert alternativ følgende underpunkter: 
 
A Illustrerer dagens 3-skift turnus med17

 arbeid hver 3. helg. 
 
B Illustrerer 2-skift turnus18

 med kun én langvakt lørdag eller søndag per daghelgene Dette 
kombinert med 3-skift turnus for noen ansatte som ikke går langvakter. Alle med arbeid 
hver 3. helg. 
 
C Illustrerer 2skift turnus hele helgen med arbeidshelg hver 4. helg. Dette kombinert med 3- 
skift turnus med arbeid hver 3. helg for noen ansatte som ikke går langvakter. 

 

Grunndata 
Det er flere metoder for å beregne årsverk og bemanning. I denne beregningen beregnes behovet 
utifra at hele driften skal bemannes av eget personell hele året rundt. Netto årsverk (2) er det en 
100% sykepleier-stilling reelt produserer i timer. 
 
Brutto årsverk er 35,5t x 52 uker = 1846t 
 
Netto årsverk (1) er 35,5t x 52 uker - ferie (35,5t x 5 uker =177,5t) = 1668,5t 
 
Netto årsverk (2) er 35,5t x 52 uker - ferie (35,5t x 5 uker =177,5t) - F3 (4 dager

19
 x 7,5t= 30) = 1638,5t 

  

                                                           
17

 3-skift turnus er dagvakt, aftenvakt, nattvakt. 
18

 2-skift turnus er 12t dagvakt og 12 nattvakt. 
19

 F3 er fri med lønn på halvparten av helligdagene som ikke er på søndager. 
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Oppsummering av beregning 
Oppsummeringen i tabellen er beregnet med et utgangspunkt i statisk bemanning i 52 uker. Brutto 
årsverksberegninger på grunn av at disse erstattes ved ferieavvikling 
4 
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Alternativ 1 
Beregningene til alternativ 1 gir en reel produksjon av sykepleier på 71.12320

 timer. Fagsykepleier i 
1,5 årsverk kommer i tillegg til reel produksjon. Ikke beregnet at fagsykepleier erstattes ved 
ferieavvikling. 
 

Alternativ 1a 
Med 3-skift turnus21

 og arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 69 ansatte for å bemanne 
helgene. Det gir en gjennomsnittlig stilling på 64,9%. 
 

Alternativ 1b 
Med 45 ansatte i 2-skift turnus22

 med arbeid hver 3. helg og 9 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 54 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 82,9%. 
 

Alternativ 1c 
Med 40 ansatte i 2-skift turnus med arbeid hver 4 helg og 24 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 64 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 69,9%. 

Alternativ 2 
Beregningene til alternativ 2 gir en reel produksjon av sykepleier på 84.23523

 timer. Fagsykepleier i 
1,5 årsverk kommer i tillegg til reel produksjon. Ikke beregnet at fagsykepleier erstattes ved 
ferieavvikling. Det er i alternativ 2 ikke beregnet at de 8 årsverkene med poliklinisk aktivitet erstattes 
ved ferieavvikling. 
 

Alternativ 2a 
Med 3-skift turnus24

 og arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 69 ansatte for å 
bemanne helgene. Det gir en gjennomsnittlig stilling på 76,5%. 11,6% høyere 
sammenlignet med alternativ 1. 
 

Alternativ 2b 
Med 45 ansatte i 2-skift turnus25

 med arbeid hver 3. helg og 9 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 54 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 97,8%. 14,9% høyere sammenlignet med alternativ 1. 
 

Alternativ 2c 
Med 40 ansatte i 2-skift turnus med arbeid hver 4 helg og 24 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 64 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 82,5%. 12,6% høyere sammenlignet med alternativ 1. 

 

                                                           
20

 Reel produksjon er timer vakt i avdeling. 
21 3-skift turnus er dagvakt, aftenvakt, nattvakt. 
22 2-skift turnus er 12t dagvakt og 12 nattvakt. 

23
 Reel produksjon er timer vakt i avdeling. 

24
 3-skift turnus er dagvakt, aftenvakt, nattvakt. 

25
 2-skift turnus er 12t dagvakt og 12 nattvakt. 
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Vedlegg 7 Involvering og forankring 
Dato Fora/ Ansvarlig For hvem 

   

5. september Styringsgruppemøte  

7. september Husråd Orkdal/ Åm, Jystad  

9. september Regionråd/ Wangen Ordførere og rådmenn 

16. september Kommunekoordinatornettverk/ Wangen Helseledere i SiO-kommunene  

19. september Informasjon til ledere i SiO/ Wangen  

20.september Orientering tillitsvalgte SiO/ Wangen  

21. september Informasjonsmøte arbeidsgruppe/ Jystad Oppnevnte ressurspersoner  

22. september Avdelingsmøte SiO sengepost og LV Ansatte sengepost og legevakt 

28. september Politisk nemd SiO  

28. september Orientering i Kommunestyre Orkdal 

28. september Informasjon til Ort. Orkdal/ Jystad Ortopediske leger 

6- 7/ oktober Arbeidssamling Oppdal/ Jystad, Wangen, 
Mellesmo 

Oppnevnte ressurspersoner  

10. oktober Informasjon tillitsvalgte Orkdal/ Jystad  

18. oktober Styringsgruppemøte  

26. oktober Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 

03. november Ekstraordinært husråd/ Åm, Jystad Inkl verneombud og tillitsvalgte 

7. november Politisk nemd SiO/ Åm, Jystad  

10. november Kommuneleger med tillitsvalgt/ Wikell  

11. november Orientering FSU/ Jytsad  

16. november Avdelingsmøte mottak Orkdal/ Jystad  

16. november Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 

18. november Orientering til helseledere/ Jystad, Åm Orkdalsregionen 

19. november Orientering sjef St. Olavs Eiendom/ Jystad  

22. november Styringsgruppemøte  

25. november Rådmannsutvalg Rådmenn 

7. desember Orientering tillitsvalgte SiO  

7. desember Ekstraordinært husråd/ Åm  

9. desember Regionrådsmøte/ Kvernmo Ordførere og rådmenn 

Referanser 
 Pasientjournalloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42 

 Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter, 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-17-1757 

 Pasientjournalloven og helseregisterloven – Kommentarutgave, ISBN 9788215023946, Sverre 

Engelschiøn og Elisabeth Vigerust, 2015 

 Notat om Tilgang til Helse Midt-Norge sin journal 

 Veiledere til Norm for informasjonssikkerhet om felles journal og tilgang til 

helseopplysninger mellom virksomheter 

 Akuttmedisinforskriften 2015 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akuttmedisinforskriften/id2409330/ 
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Vedlegg
1 Avtale med St Olavs Hospital HF om drift av legevakt og Kommunale Akutte Døgnsenger i Orkdal
2 Avtale med St Olavs Hospital HF om drift av legevakt og Kommunale Akutte Døgnsenger i Orkdal
3 Tilgang til Helse Midt - Norge sin journal for virksomheten rundt St. Olav

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 12.03.2018

Avstemming

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak i Vertskommunenemnd SIO - 12.03.2018

Vertskommunenemd for SiO anbefaler at kommunestyrene vedtar vedlagt avtale med St. Olavs Hospital HF om
drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.

Vedtaket forutsetter kval itetssikring av avtaleforslaget.

Rådmannens innstilling

Vertskommunenemd for SiO anbefaler at kommunestyrene vedtar vedlagt avtale med St. Olavs Hospital HF om
drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.

Vedtaket forutsetter kvalitetssikring av avtaleforslaget.

Bakgrunn for saken

Behandling av PS 1/17 Styringsmodell SiO og organisering av legevakt og KAD - senger i Vertskommunenemnd
SIO - 04.04.2017

Vertskommunenemd vedtok blant annet:

Politisk fellesnemd anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, kommunale
senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital,
Or kdal.



Det har blitt gitt orientering om status og framdrift i saken i møtet i vertskommunenemda 26.09.17 og 28.11.17 
Saken har vært gjenstand for drøfting i rådmannsutvalg og regionråd underveis. Sist i møter den 23.02.18 og 
2.03.18. 
 

Vurdering 

Som resultat av Mottaksprosjektet ble det nedsatt et forhandlingsutvalg mellom partene som har jobbet med å 
utforme forslag til en avtale mellom kommunene og St. Olavs hospital HF. Partene i avtalen er St. Olavs hospital 
HF og Orkdal kommune som vertskommune for kommunal legevakt på vegne av til sammen 11 kommuner. 
Partene har nå utarbeidet et forslag til avtale som presenteres i denne saken.  
 
Det vises til vedlagte utkast til avtale 
 
Sentrale punkter i avtalen: 
 
 St. Olavs hospital HF overtar arbeidsgiveransvaret for kommunalt ansatte i form av en 

virksomhetsoverdragelse av drift av samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO), legevakt og 
KAD-senger. Dette gjelder alt personell ansatt i enheten SiO bortsett fra fast ansatte leger i 
kommunen.  

 St. Olavs hospital HF har driftsansvar for legevakt og KAD-senger.  
 Driften skal organiseres og utføres på en slik måte at den sikrer ivaretakelse av kommunens sørge-

for-ansvar, samtidig som den også ivaretar hensynet til sykehusets akuttmottak og 
observasjonssenger.  

 Arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsutvikling skal videreføres slik at 
myndighetskrav i lov og forskrift oppfylles i avtaleperioden.  

 Partene er enige om å arbeide videre med desentrale løsninger for å styrke lokal beredskap. 
 Mottaksenheten er en avdeling i St Olav hospital HF, og arbeidet med forslag til handlingsplan/ 

økonomiplan og årlig driftsbudsjett for avdelingen følger sykehusets rutiner og regelverk. 
 Prinsipper for kostnadsfordeling: 

o Kommunene kjøper drift av 5 KAD-senger fra St Olavs hospital HF 
o Kommunene kjøper drift og koordinering av legevaktfunksjoner innenfor definert åpningstid 

fra St Olavs hospital HF 
o St Olavs hospital HF bærer investeringskostnaden knyttet til ombygging av lokaler  
o Dagens husleie videreføres 

 Rapportering og styring: 
o St. Olavs hospital HF rapporterer kvartalsvis til vertskommunen om økonomi, avvik, bruk av 

observasjonssenger og KAD-senger og øvrig drift 
o St. Olavs hospital HF rapporterer til rådmannskollegiet to ganger pr år samt i tilknytning til 

årsoppgjør, årsmelding og budsjettprosess. 
 Evaluering: 

o Avtalen og erfaringer med en felles driftsenhet evalueres løpende i dialog mellom partene. 
Avtalen kan sies opp med ett års varsel.  

o Pasienterfaringer skal inngå i evaluering av ordningen. 
o St. Olavs hospital HF vil samarbeide med NTNU v/ Handelshøyskolen om evalueringen. 

 Oppstart av ny driftsenhet: 
o Partene er enige om at avtalen bør gjelde fra det tidspunkt når ombyggingene i 1. etg på St. Olavs 

hospital, Orkdal er fullført og innflyttingsklare. 
 

Avtalen ble behandlet i styret i St Olavs Hospital HF 22.02.18 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

Ut fra foreliggende planer for bemanning og drift, er total besparelse ca. 12 millioner kroner samlet sett for 
sykehuset og kommunen. Dette utgjør om lag 20 % innsparing i forhold til dagens driftsutgifter. Denne 
besparelsen fordeler seg med ca 50 % på St. Olavs hospital og 50 % på kommunen. 
 



Viser til vedlagt økonomisk utredning/beregning 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger 

 













  

  
Sentral stab 

  Samhandlingsavdelingen 
     
      

 
 

SAKSFREMLEGG 
 

Sak 17/18 Avtale mellom Orkdal kommune og St. Olavs hospital HF 
om felles drift av akuttmottak, legevakt, 
observasjonssenger og kommunale akuttsenger for 
kommuner i Orkdalsregionen 
 

Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF 
Dato: 22.02.2018 
Saksansvarlig:  Tor Åm 
Saksbehandler:  Gun Ekeberg 
Arkivsak: 16/8546-27    
Arkiv: 020  

 
Innstilling  

1.       Styret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale med Orkdal       
      kommune om drift av akuttmottak, legevakt, observasjonssenger og 
      kommunale akuttsenger for kommuner i Orkdalsregionen. 

2. Administrerende direktør gis fullmakt å underskrive avtalen samt å 
gjennomføre virksomhetsoverdragelse som beskrevet i avtalens punkt 5 når 
avtalen er godkjent i kommunene. 

3. Administrerende direktør gis også fullmakt til å gjøre mindre vesentlige 
redaksjonelle endringer i avtalen. Hvis den kommunale behandlingen 
resulterer i ønske om vesentlige endringer, fremlegges avtalen til ny 
styrebehandling. 

4. Når avtalen er underskrevet, ber Styret om å få seg forelagt tidsplan for 
gjennomføring av tiltaket samt plan for realisering av de skisserte 
effektiviseringsgevinster. 

5. Styret tar til orientering at B2 planlegges brukt som en ordinær sengepost 
etter oppgradering.  

 
 
  



VEDLEGG 
Nummererte vedlegg som følger saken: 

1. Forslag til avtale  
2. Besparelse Orkdalsutredning felles mottaksenhet 
3. Drøftingsprotokoll 16.01.2018 

 
 
BAKGRUNN 
I styresak 3/17 Scenario St. Olavs hospital, Orkdal vedtok Styret at målbildet beskrevet i 
saken skal legges til grunn for videre utvikling av virksomheten på Orkanger for perioden 
2018 – 2021.   
 
I styresak 4/17 «Ny driftsmodell for øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen» ble resultatene av 
utredning av mottaksfunksjon lagt fram for styret. Modellen «Ny mottaksfunksjon» består 
av felles drift av akuttmottak, legevakt, observasjonssenger, kommunale akutte 
døgnsenger(KAD senger) ved St. Olavs hospital HF, Orkdal.  Styret ba administrerende 
direktør arbeide videre for å få fram et forslag til en bindende avtale med kommunene i 
Orkdalsregionen om en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i 
Orkdalsregionen. 
 
I styresak 82/17 «Ny mottaksfunksjon i Orkdalsregionen» vedtok Styret ombygging av 1. og 
2. etasje ved St. Olavs hospital HF, Orkanger for å gi plass til felles mottak/legevakt.  
Styret ba videre administrerende direktør om å sluttforhandle forslag til en avtale om felles 
mottak/legevakt og drift av senger, basert på prinsipper redegjort for i saken. 
 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER 
Som resultat av Mottaksprosjektet ble det nedsatt et forhandlingsutvalg mellom partene 
som har jobbet med å utforme forslag til en avtale mellom kommunene og St. Olavs 
hospital HF. Partene i avtalen er St. Olavs hospital HF og Orkdal kommune som 
vertskommune for kommunal legevakt på vegne av til sammen 12 kommuner. 
Partene har nå utarbeidet et forslag til avtale som presenteres i denne saken.  
 
Det vises til vedlagte utkast til avtale. 
 
Sentrale punkt i avtalen: 

 St. Olavs hospital HF overtar arbeidsgiveransvaret for kommunalt ansatte i form av en 
virksomhetsoverdragelse av drift av samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO), 
legevakt og KAD-senger. Dette gjelder alt personell ansatt i enheten SiO bortsett fra fast 
ansatte leger i kommunen.  

 St. Olavs hospital HF har driftsansvar for legevakt og KAD-senger.  

 Driften skal organiseres og utføres på en slik måte at den sikrer ivaretakelse av 
kommunens sørge-for-ansvar, samtidig som den også ivaretar hensynet til sykehusets 
akuttmottak og observasjonssenger.  

 Arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsutvikling skal videreføres slik at 
myndighetskrav i lov og forskrift oppfylles i avtaleperioden.  

 Partene er enige om å arbeide videre med desentrale løsninger for å styrke lokal 
beredskap. 



 Mottaksenheten er en avdeling i St. Olav hospital, og arbeidet med forslag til 
handlingsplan/ økonomiplan og årlig driftsbudsjett for avdelingen følger sykehusets 
rutiner og regelverk. 

 Prinsipper for kostnadsfordeling: 
o Kommunene kjøper drift av 5 KAD-senger fra St. Olavs hospital  
o Kommunene kjøper drift og koordinering av legevaktfunksjoner innenfor 

definert åpningstid fra St Olavs hospital 
o St Olavs hospital bærer investeringskostnaden knyttet til ombygging av lokaler  
o Dagens husleie videreføres 

 Rapportering og styring: 
o St. Olavs hospital rapporterer kvartalsvis til vertskommunen om økonomi, avvik, 

bruk av observasjonssenger og KAD-senger og øvrig drift 
o St. Olavs hospital rapporterer til rådmannskollegiet to ganger pr år samt i 

tilknytning til årsoppgjør, årsmelding og budsjettprosess. 

 Evaluering: 
o Avtalen og erfaringer med en felles driftsenhet evalueres løpende i dialog mellom 

partene. Avtalen kan sies opp med ett års varsel.  
o Pasienterfaringer skal inngå i evaluering av ordningen. 
o St. Olavs hospital vil samarbeide med NTNU v/ Handelshøyskolen om evalueringen. 

 Oppstart av ny driftsenhet: 
o Partene er enige om at avtalen bør gjelde fra det tidspunkt når ombyggingene i 1. 

etg på St. Olavs hospital, Orkdal, er fullført og innflyttingsklare. 
 

 
Bygningsmessige konsekvenser: 
Siden investeringen for ombygging av 1. og 2. etasje ble vedtatt i sak 82/17 har 
organisasjonsutviklingsprosjektet og videre arbeid med driftsavtalen resultert i at KAD- og 
observasjonssengene skal driftes av Klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Enheten ønskes 
lokalisert i A4 der KAD-sengene er nå. Dette sees i sammenheng med økt mulighet for 
korttidsobservasjon i det nye mottaket i 1. etasje. Samtidig vil en slik løsning gi økt 
fleksibilitet i bruk av senger totalt på St. Olavs hospital, Orkdal. 
 
Vedtaket i sak 82/17 omfattet byggetrinn 1.2: «Oppgradere B2- sengeområde og etablering 
av KAD/ observasjon» med et opprinnelig budsjett på 16 mill. Byggetrinn 1.2 vil fortsatt 
omfatte oppgradering av sengefløy B2. Dette tiltaket er nødvendig for å nå dagens krav til 
standard på sengerom og støtterom på sengeenheter. I tillegg vil dette være en 
forberedelse for neste byggetrinn som planlegges for dagkirurgi i A2. B2 må være ferdig 
oppgradert før A2 kan påbegynnes av hensyn til midlertidig drift av senger i byggeperioden. 
Oppgradering av medisinsk sengepost i B2 antas å kunne la seg gjennomføre innenfor 
samme budsjett som opprinnelig var avsatt i Byggetrinn 1.2. 
 
Det presiseres at budsjettet gjelder bygningsmessige tiltak, uten medisinskteknisk utstyr. 
 
 
 
 
 
 



DRØFTING 
Driftsmodellen med felles akuttmottak/ legevakt og felles drift av KAD- senger og 
observasjonssenger er både ambisiøs og krevende. I norsk sammenheng vil den 
representere noe nytt i et samhandlingsperspektiv ved at den legger opp til felles drift av en 
avdeling som reguleres både av spesialisthelsetjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven. I driftsmodellen har kommunen fortsatt sørge for-ansvaret for 
tjenester i hht Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene og kjøper tjenester fra St. 
Olavs hospital. Partene har forventninger til at et sentralt felles mottak/ legevakt vil føre til 
kvalitetsmessige gevinster for pasientene. Partene har også ambisjoner om å samarbeide 
for å videreutvikle desentraliserte tilbud til befolkningen. Målet er økt trygghet for 
befolkningen, spare pasienten for belastende unødvendige reiser, og sikre rett pasient på 
rett sted til rett tid. Pasienterfaringsundersøkelser skal inngå som en del av evaluering av 
modellen.  
 
Modellen vil gi en betydelig økonomisk innsparing for begge parter.  
Avtalen vil bli evaluert løpende i dialog mellom partene. St. Olavs hospital vil også 
samarbeide med NTNU, Handelshøyskolen når det gjelder evalueringen av avtalen.  
 
Styrevedtaket i sak 82/17 omfatter oppussing av B2 i 2.etg., og var begrunnet i at 
KAD/observasjonssenger skulle legges hit. Når KAD/ observasjonssenger nå planlegges lagt 
til B4 i 4.etg faller denne begrunnelsen bort.  Av hensyn til den samlede planlagte 
oppgraderingen av St. Olavs hospital, Orkdal, er det imidlertid ønskelig at ombyggingen 
allikevel skjer nå. Administrerende direktør anbefaler derfor at styrevedtaket om oppussing 
av B2 i sak 82/17 ikke endres. 
 
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Ut fra foreliggende planer for bemanning og drift, er total besparelse ca. 12 millioner kroner 
samlet sett for sykehuset og kommunen. Dette utgjør om lag 20 % innsparing i forhold til 
dagens driftsutgifter.  
 
Prinsipper for kostnadsfordeling 

• Kommunene kjøper drift av 5 KAD-senger fra St Olavs hospital 

• Kommunene kjøper drift og koordinering av legevakt fra St Olavs hospital 

• St Olavs hospital bærer investeringskostnaden knyttet til ombygging av lokaler 

• Dagens avtalte husleie videreføres 

Prinsipper for fordeling av effektiviseringsgevinster: 

 Innsparing på sengedrift fordeles ut fra hvor mange senger som drives i en ny felles 

sengepost med 7 Observasjonssenger ved St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus og 5 

KAD-senger. Innsparing i forhold til før-kostnad fordeles altså med henholdsvis 7/12 

til St. Olavs hospital og 5/12 til kommunene. 

 Innsparing på drift i felles mottak fordeles ut fra andel av kostnadene partene har i 

et «før-regnskap». Av de totale kostnadene før felles mottaksenhet, har sykehuset 

72 % av kostnadene mens kommunene har 28 % av kostnadene. Innsparingen 

fordeles i hht denne fordelingsnøkkelen. 



 
 
 
KONKLUSJON 
Administrerende direktør anbefaler at Styret gir administrerende direktør fullmakt til å 
inngå avtale med kommunene i Orkdalsregionen om felles drift av akuttmottak, 
observasjonssenger, legevakt og KAD-senger forutsatt at avtalen godkjennes i kommunene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at oppgradering av St. Olavs hospital, Orkdal, innenfor 
de investeringsrammer som ble vedtatt i sak 82/17, gjennomføres som planlagt. 
 
 
 
 
 
 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 13.06.2018 

Sak: 13/18  Arkivsak: 18/1442 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - AVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL OG ORKDAL 

KOMMUNE OM DRIFT AV LEGEVAKT OG KOMMUNALE AKUTT DØGNSENGER  

 

Vedtak: 

Avtale mellom St.Olavs Hospital og Orkdal kommune(verskommune) om drift av legevakt og kommunale 

akutt døgnsenger tas til orientering. 

 

Ber om å få tilsendt saksframlegg som er forståelig.  

 

Forutsetter at avtalen ikke medfører økte økonomiske kostnader for Frøya kommune.  

 

Enstemmig.  

 

 

 

Behandling: 

Eldrerådets behandling i møte 13.06.18: 

 

Ber om å få tilsendt saksfremlegg som er forståelig.  

 

Forutsetter at avtalen ikke medfører økte økonomiske kostnader for Frøya kommune. 

 

Enstemmig.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: G21 &01  

Arkivsaksnr.: 18/1423    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

VERTSKOMMUNEAVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID OG KOMMUNALE 

DØGNSENGER (KAD) OG MELLOM ORKDAL KOMMUNE OG KOMMUNER I 

ORKDALSREGIONEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

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

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

kommunale akutte døgnsenger (vedlegg 1), og  

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

2019 sånn at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

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

Orkdalsregionen. Dette behandles i egen sak til kommunene 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

Orkdalsregionen». (Se vedlegg 2)   

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

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

legevakt og KAD-senger. (Se vedlegg 3)  

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

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

 Styret i St. Olavs Hospital vedtok den fremforhandlede avtalen 22. februar. (Se vedlegg 5) 

 Det er et ønske om at kostnadsfordelingen utredes. 

 Det er en forutsetning at utviklingsarbeidet blir videreført og ordførerkollegiet i 

Orkdalsregionen tilrår at utviklingsdelen innen helsesamarbeidet i Orkdalsregionen legges 

under regionrådet. 



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

erklærte behov. 

 Valg av kontorkommune for Orkdalsregionen behandles i egen sak i kommunene 

 

Vurdering: 

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

Orkdal kommune om drift av legevakt og KAD-senger. Se vedlegg 6.  

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 2012 med flere formål. Et av formålene 

var å i fellesskap drifte kommunale akutte døgnplasser (KAD). De andre formålene var, sitat fra 

Vertskommuneavtale SiO:  

a) Bidra til at kommunene har høy faglig kompetanse, kostnadseffektiv utførelse av lovpålagte 

oppgaver, en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne, rask saksbehandling, habilitet og 

rettssikkerhet i saksbehandlingen, og et godt samarbeid med andre offentlige instanser 

 

b) Utforme en helhetlig tiltakskjede til pasientenes beste 

 

c) Skape en faglig god samhandlingsarena for bedre informasjonsflyt og gjensidig 

kompetanseoverføring mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

d) Legge forholdene til rette for kostnadseffektive og nyskapende interkommunale tjenester i 

skjæringspunktet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.  

 

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

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

ikke hensiktsmessig organisasjonsform. Formen som ble valgt var et vertskommunesamarbeid med 

nemd. Det kan virke som at bakgrunnen for diskusjonene har bunnet i ulike forventinger til hva et 

helsesamarbeid i Orkdalsregionen skal være. I 2016 kom St. Olavs Hospital med et initiativ til å utrede 

muligheten for å danne en felles mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. Formålet var å yte bedre 

tjenester og spare penger (vedlegg 7). Denne utredningen (se vedlegg 2) konkluderte med at det 

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

Utredningen anbefaler at det skjer en driftsoverdragelse av legevakt og KAD-senger fra Orkdal 

kommune som vertskommune til St. Olavs Hospital.   

Ulike forventninger til innholdet i helsesamarbeidet, ulike prioriteringer, samt den valgte 

organisasjonsformen med vertkommunesamarbeid med politisk nemd har manglende måloppnåelse på 

utviklingsområdet. De ulike kommunene har forskjellige behov og prinsippet om at alle kommunene 

skal samarbeide om det samme har vært vanskelig å oppnå.  

Etter hvert har man kommet til enighet om at regionrådet i Orkdalsregionen kan ta ansvar for 

utviklingsområdet innen helsesamarbeidet. På et møte mellom ordførerne i Orkdalsregionen 1. februar 

2018, kom de frem til noen prinsipper for det videre samarbeidet innen helseutvikling i 

Orkdalsregionen. Blant disse var at SiO splittes i SiO drift og SiO utvikling. Videre var det enighet om 

at det avsettes utredningsressurser for ivaretakelse av utviklingsplanen for helsesamarbeidet, samt 

grunnfinansiering av oppstartsutredninger.  I samme møtet ble det understreket at det er viktig at det 

lages gode koblinger mellom drift og utvikling. I og med at utviklingsoppgavene legges til en annen 

kontorkommune enn Orkdal, må rådmannen i Orkdal henvende seg til rådmannen i kontorkommunen 

for utviklingsoppgavene ved behov for bestand. I nevnte ordførermøte ble det gitt uttrykk for at 



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

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

Den fremforhandlede avtalen med St. Olavs Hospital har vært kvalitetssikret av et utvalg rådmenn. 

Den har også vært oppe til drøfting i rådmannskollegiet i Orkdalsregionen, i Arbeidsutvalget i 

Orkdalsregionen, og i ordførerkollegiet i Orkdalsregionen. Den skal opp på regionrådsmøte i 

Orkdalsregionen 7. og 8. juni 2018. 

Det er bedt om en utredning når det gjelder kostnadsfordelingsmodellen. Et naturlig tidspunkt å innføre 

nye kostnadsfordeling vil være 1.1.2020 når det nye kommunekartet er på plass. 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 

a) Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til den fremlagte vertskommuneavtalen mellom 

Orkdal kommune (vertskommune) og kommunene om drift av legevakt og kommunale akutte 

døgnsenger.  

b) Rådmannen anbefaler at regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 sånn at denne 

kan behandles politisk før 1.1.2020 

c) Rådmannen anbefaler at utviklingsarbeidet innen helse legges til regionrådet i Orkdalsregionen og at 

dette behandles i egen sak til kommunene 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte 

døgnsenger(KAD)  
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1 Vertskommunesamarbeid 
Avtalen omhandler drift av samhandlingsenheten (SIO) som består av legevaktsamarbeid og 

kommunale akutte døgnsenger(KAD). Likelydende vertskommuneavtaler inngås mellom 

vertskommunen og: 

Agdenes kommune 

Frøya kommune 

Hemne kommune 

Hitra kommune 

Meldal kommune 

Rennebu kommune 

Rindal kommune 

Skaun kommune 

Snillfjord kommune 

Surnadal kommune 

Samarbeidet er opprettet og organisert etter kommuneloven § 28 b etter 

vertskommuneprinsippet, som et administrativt kommunesamarbeid. 

Kommunene kan inngå samarbeid om lovpålagte oppgaver etter kommunelovens modell. 

Vertskommunen skal utføre de lovpålagte oppgavene som er overlatt til den, og vil ha 

beslutningsmyndighet i tråd med delegert myndighet. Ansvaret for oppgavene og 

myndighetsutøvelsen ligger fortsatt igjen hos kommunen som har delegert. 

Fra 1. januar 2020 blir Orkdal kommune slått sammen med Agdenes, Meldal og deler av 

Snillfjord, til Orkland kommune. Intensjonen med vertskommuneavtalen er at denne videreføres 

med Orkland kommune. Ved inngåelse av vertskommunesamarbeid er det ønskelig å ha sikte på 

et langvarig samarbeid for å ha full effekt av samarbeidsfordelene.  Avtalen inngås derfor med 

sikte på overdragelse av avtalen til Orkland kommune – etter vedtak i fellesnemnda i Orkland. 

Avtalen erstatter tidligere vertskommuneavtaler mellom disse partene om legevaktsamarbeid og 

kommunale akutte døgnsenger (KAD). Tidligere avtale om det interkommunale 

utviklingssamarbeidet videreføres i regi av regionrådsamarbeidet under avtale med tittel «Avtale 

om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale». 

2 Formål  
Kommunene er etter LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid 

(folkehelseloven) pålagt ansvar for å tilby et bredt sett av helse- og omsorgstjenester og å drive 
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omfattende folkehelsearbeid. Gjennom samhandlingsreformen er kommunene pålagt å 

samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og staten for å gi enhetlige tjenester. 

For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngår 

kommunene i regionen denne avtalen om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-

b for i fellesskap å drive:  

 interkommunal legevakt 

 kommunale akutte døgnsenger  

3 Nærmere om tjenestenes innhold  

3.1 Legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger 
Driften av enheten omfatter legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnsenger. Virksomheten 

skjer i et samarbeid med St. Olavs Hospital HF ved at både legevakt og øyeblikkelig-hjelpsenger er 

lokalisert ved St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus. De administrative støttefunksjonene utføres 

formelt av vertskommunen Orkdal. 

3.2 Myndighet og oppgaver for vertskommunen  
 Ansvar for å ivareta drifts for overnevnte funksjoner på vegne av kommunene, enten ved 

egen drift eller driftsavtale med St. Olavs hospital.  

 Følge opp avtalen om drift av legevakt og akutte døgnsenger med St. Olavs Hospital HF. 

 Å sørge for at det blir utarbeidet særskilt årsregnskap. 

 Å representere samarbeidskommunene i forhandlingene med St. Olavs hospital HF om saker 

som har betydning for kommunale akutte døgnsenger (KAD) og legevakten. Den enkelte 

kommune skal ha anledning til delta i forhandlinger som gjelder den aktuelle kommunen. 

 Å være partsrepresentant ved inngåelse av avtaler angående drift med St. Olavs hospital HF. 

Vertskommunen kan ikke inngå avtaler av prinsipiell karakter.     

4 Finansiering og økonomi 
 

4.1  Kostnader  
Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering av forrige års budsjett 
og andre endringer av driftsnivå forårsaket av teknologiske krav eller forskriftsendringer etc. 

Forslag til årsbudsjett oversendes deltakerkommunene innen ultimo oktober hvert år. 

Årsbudsjett er gyldig når kommunestyret i vertskommunen har vedtatt disse, og 
deltakerkommunenes kommunestyrer har vedtatt størrelsen på kommunens tilskudd. 

Nye tiltak som det ikke er budsjettdekning for, kan ikke iverksettes før deltakerkommunene har 
gitt sin godkjenning. 

Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med 
deltakerkommunene. 
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Fast ansatte leger natt på legevakt samt KAD, utgjør i dag omlag 3,5 årsverk. Vertskommunens 
kostnader forøvrig relaterer seg til ivaretakelse av arbeidsgiveransvaret for de ansatte legene 
samt administrasjon og koordinering av samarbeidet.  

 

4.2 «Agdenesmodellen» 
Kommunenes frie inntekter brukes som grunnlag når kostnadene skal fordeles. Den enkelte 
kommunes andel av kostnadene beregnes ved bruk av følgende to formler: 

Utjevningsfaktor =      Kommunens frie inntekter pr innbygger 
Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen 

 

Fordeling =           Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertallet i kommunen 
(kommunens andel)       Innbyggere i regionen 
 

4.3  Årsavregning  
a) Årsavregning skjer primo februar 

b) Underskudd dekkes inn med kostnadsfordeling/finansiering som forutsatt i pkt. 4.2 
Kostnadsfordelingen beregnes med de samme parameterne som i budsjettet 

4.4  Forfall  
Samarbeidskommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. mars, 1. 
juli og 1. november. Eventuelt underskudd som følger av årsavregning forfaller til betaling 1. 
mars. 

Budsjett og økonomiplan for drift og investeringer, for alle ytelser vertskommunen skal gi, 
utarbeides årlig. Utgifter kostnadsføres på eget prosjektnummer slik at deltakerkommunenes 
kostnader synliggjøres. 

4.5 Rapportering 
Vertskommunen oversender kvartalsrapport, årsrapport og regnskap til deltakerkommunene.  

Vertskommunen kan be om at St Olavs hospital HF informerer deltakerkommunene i felles fora 
ved behov.  

5 Arkiv 
Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. Vertskommunen har ansvar for daglig- og 
bortsettingsarkiv i samsvar med den enhver tid gjeldende arkivlov. 

6  Klagebehandling 
Vertskommuneavtalen innebærer ikke overføring av forvaltningsmyndighet i form av 
vedtakskompetanse i enkeltsaker. Klagenemnd er derfor ikke aktuelt.  
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På mange saksområder er det fastsatt i særlov at klage over kommunale vedtak skal avgjøres av 
et statlig klageorgan (ofte fylkesmannen). Klagesaken går i slike tilfeller ikke via den enkelte 
deltakerkommune, men direkte fra vertskommunen til det statlige klageorganet. 

7  Ikrafttredelse og endringer 
Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 2 - to - eksemplarer, hvorav partene beholder 1 - ett -
eksemplar hver. 

Avtalen trer i kraft fra 1.1.2019  

Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har akseptert avtalen. 

8 Mislighold 
Dersom deltakerkommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan 
vertskommunen kreve opphør av vertskommunesamarbeidet.  

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan deltakerkommunen kreve 
opphører av vertskommunesamarbeidet.  

9 Tvister 
Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene 
ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Verneting skal være 
Sør-Trøndelag tingrett. 

10 Reforhandling av avtalen 
Lovendringer og nye pålegg av betydning for omfanget eller krav i avtalen gir rett til 
reforhandling av denne avtalen. Oppsigelse fra en eller flere av samarbeidspartene, jf. avtalens 
punkt en, som medfører vesentlig endring av omfanget eller de økonomiske forholdene i 
samarbeidet, gir rett til å reforhandle denne avtalen.  Begge parter har rett til å heve avtalen ved 
vesentlige endringer dersom partene ikke kommer til enighet om ny avtale. Dersom en av 
partene hever avtalen skal det settes opp en felles fremdriftsplan som sikrer en forsvarlig 
avvikling.     

11 Varighet og opphør 
Avtalen har ett års gjensidig oppsigelsestid i avtaleperioden.  

Deltakerkommunen kan ved skriftlig varsel til vertskommunen si opp avtalen med et års varsel 
regnet fra det tidspunkt vertskommunen mottar oppsigelsen. Vertskommunen kan ved skriftlig 
varsel til deltakerkommunene si opp avtalen med et års varsel regnet fra det tidspunkt 
deltakerkommunene mottar oppsigelsen. Sies avtalen opp av vertskommunen anses samarbeidet 
opphørt et år etter at varsel er mottatt av deltakerkommunene. 

Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale innskudd regnet fra 1. 
januar året etter at uttredelse har skjedd. 

Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har 
hatt gjennom samarbeidet. 
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1. Anbefaling 
Det anbefales at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, KAD- og 

observasjonssenger samt faglig integrering av de prehospitale tjenestene mellom 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital, Orkdal. 

Det anbefales en døgnåpen helsetjeneste med prinsippet om ett kontaktpunkt for pasienten. 

Enhetens ansatte pleiepersonell og legetjeneste arbeider i team rundt pasienten i døgnkontinuerlig 

drift gjennom hele året. Sykepleietjeneste/ støttepersonale har arbeidsrotasjon innad samt mot 

kommunale helsetjenester for erfaringsutveksling.  

Prinsippet om kompetanse i front anbefales utviklet til å innbefatte erfaren lege i spesialisering med 

tilknyttet overlege i bakvakt.  

Det anbefales gjensidig innsyn og dokumentasjon i felles journalsystem for å fremme 

pasientsikkerhet og god arbeidsflyt ved enhetlig dokumentasjon. 

Ved å opprette en samlokalisert enhet for korttidsobservasjon inkludert KAD senger, kan det oppnås 

høyere grad av «turnover» og bedre pasientflyt både for sykehuset og kommunene. Blant annet ved 

å praktisere fleksibel utnyttelse mellom sykehusets observasjonssenger og KAD til beste for 

pasientene og en samlet effektiv drift. Det baseres på et time-til-time konsept med plan for 

observasjon, behandling og hjemreise ved innleggelse i enheten. Forankring av ansvarsforholdet for 

behandlingen av den enkelte pasient, bestemmes av hvilket behandlingsnivå pasienten plasseres på.  

Vi skal legge opp til aktiv styring av pasientstrømmene både i forhold til tid for oppmøte og 

oppmøtested. Her anbefales nærmere tilknytning til legeressurs for å skille ut pasientene som heller 

kan settes opp til time hos fastlege, spesialistpoliklinikk, bildediagnostikk eller til behandling nært 

hjemmet. I tillegg tas det sikte på en aktiv utnyttelse av virtuelle løsninger for klinisk samhandling og 

beslutningsstøtte med sikte på å redusere uhensiktsmessige innleggelser. 

Det anbefales etablert rom for smitteisolasjon med hensikt å redusere forekomst av smittsomme 

sykdommer lenger inn i sykehuset enn nødvendig. 

Av praktiske og økonomiske årsaker anbefales etableringen av felles mottaks- og 

korttidsobservasjonskapasitet innført i flere faser. 

2. Organisering 
 

I felles driftsmodell er bærende prinsipper at vi skal ha kvalitativt gode tjenester utført med et 

brukerperspektiv. Enhetens faglige ledelse må baseres på bidrag fra begge parter og med 

utgangspunkt i en eksplisitt samarbeidsavtale. Det er enighet om at samarbeidsavtalen bør ivareta 

følgende: 

 Enhetens driftsledelse skal være enhetlig og ivaretas av èn av partene  

 Samarbeidsavtalen tydeliggjør den lojalitetsplikt, de tjenestelinjer og den 

instruksjonsmyndighet som ligger til alle personellgrupper i en felles driftsmodell. 

 Senger til observasjon skal være på samme gulv og i umiddelbar nærhet til hverandre 
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 Avtalen er synliggjort et organisasjonskart  

Det skal sikres en optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser, og tjenestene skal leveres helhetlige, 

likeverdige og trygge basert på brukerens behov.  

I arbeidet inngår kommunene og sykehuset som likeverdige partnere og med utgangspunkt i den 

gjensidige avhengigheten som gjelder for samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

For å lykkes med å innfri kravet om helhetlige tjenester, må derfor begge parters behov tydelig 

fremgå i utredningen. På kommunens side må det legges til rette for gode politiske prosesser. 

2.2 Bakgrunn 
Sentrale strategier, utredninger og meldinger fra Stortinget som St.meld. nr. 47 (2008–2009)1  

«Samhandlingsreformen», NOU 2015:17 «Først og fremst»2 , Strategi 2030- «Fremragende 

helsetjenester for Helse Midt – Norge» og Nasjonal helse- og sykehusplan i 20153  tar utgangspunkt i 

at helsetjenesten ikke vil være bærekraftig i årene framover gitt en fortsettelse av dagens 

driftsløsninger.  Demografiske makrotrekk tilsier at færre ansatte må behandle flere pasienter og 

med mindre innslag av profesjonsgrenser. Helsetjenestene må derfor preges av fleksibilitet, 

endringsvilje og hensynet til helhet. Pasientene skal oppleve en helsetjeneste som kommuniserer 

godt og som informasjonsdeler på tvers. Målsettingen er bedre pasientforløp og 

samfunnsøkonomiske rasjonelle løsninger.  

I oppfølgingen av dette utformet St. Olav sitt styre følgende mandatpunkt (styresak 8/15): 

«Utred en fremtidig driftsmodell for Orkdal Sjukehus hvor sykehuset blir et senter for planlagt kirurgi 

for hele universitetssykehuset kombinert med å være et bredt og godt spesialisthelsetjenestetilbud til 

befolkningen i sykehusets tradisjonelle nedslagsfelt……. Minimalisering av ressursbruk til passiv 

beredskap er et mål». I mandatet uttrykkes også en sannsynlighet for å «gå i retning av flere enerom 

for pasientene…... En slik utvikling av bygningsmassen vil kunne medføre at en ny driftsmodell må 

baseres på et lavere sengetall enn i dag». 

Ved styrebehandlingen 22.06.16 av prosjektet «Mottaksfunksjoner og oppgavefordeling i St. Olavs 

Hospital», jf. sak 15/5766-23 4, ba styret administrerende direktør videre om å:  

«2. Legge «St. Olavs-modellen» til grunn for funksjonsdelingen i sykehuset og:  

a. Utrede en felles akuttfunksjon med kommunene i Orkdalsregionen innen 1.1.2017. 

b. Legge fram en sak med forslag til vedtak om funksjonsfordeling med klare mål om 

økonomisk effektivisering som knyttes opp mot budsjettforslag for 2017.»  

 

Etter styrevedtaket i St. Olav ble det opprettet dialog med leder for regionrådet i Orkdalsregionen for 

å se på muligheten for en felles løsning, de felles utfordringene lagt til grunn. Ved 

Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) er det ved sengeposten eksisterende utfordringer med 

                                                           
1
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-47-2008-2009-/id567201/ 

2
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/ 

3
 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-sykehusplan2/id2461509/ 

4
 http://nmesap01:9080/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html 
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høye kostnader pr oppholdsdøgn og en lavere beleggsprosent enn ønsket. På legevakt er økte 

kompetansekrav i revidert akuttmedisinforskrift fra 20155 en utfordring.  

Orkdalsregionen består av kommunene Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Rindal, Hemne, Snillfjord, 

Agdenes, Hitra og Frøya. Disse kommunene har sammen med Surnadal og Halsa gått sammen om å 

etablere Samhandlingsenheten i Orkdalsregionene (SiO) som driver legevakt og KAD sengepost på 

vegne av kommunene. SiO styres gjennom vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemd hvor 

Orkdal kommune er vertskommune. SiO har vært i drift siden 2012.  

Det er i samarbeidsmøter mellom kommune og sykehus besluttet en utredning for å møte felles 

forventninger om helhetlige tjenester og en forsvarlig ressursbruk. For begge parter er befolkningens 

behov for trygge og forsvarlig tjenester det grunnleggende. 

Derfor er det i utredningen valgt å fokusere på de mulighetene som foreligger ved å velge en modell 

for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdal som innbefatter en enhetlig og samordnet løsning for 

ansvar, styring og ledelse mellom den interkommunale legevakta og sykehuset. Resultatet kommer i 

all hovedsak fra drøftinger under en arbeidsintensiv samling med ressurspersoner fra de kliniske 

fagområdene, jf. rapportens kapittel 4.  

Det ligger en felles vilje i å arbeide i retning av en ny felles driftsmodell.  

2.3 Mandat 
Det skal utredes en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalregionen. Tjenestene 

skal være helhetlige, likeverdige og trygge, og baseres på brukerens behov. Ny driftsmodell skal bidra 

til en mer effektiv utnyttelse av de samlede ressursene. 

Utredningen skal beskrive en ny driftsmodell der følgende funksjoner skal i varetas: 

 Legevakt og legevaktsentral 

 Mottak i sykehus 

 KAD (kommunale akutte døgnsenger) 

 Korttidsobservasjon (inntil 24 timer) 

 Prehospitale tjenester 

2.4    Lovkrav 
I fellesskap følger vi nasjonal lovgivning gitt ved Helsepersonelloven og et systemansvar i medhold av 

Helse- og omsorgstjenesteloven, Lov om spesialisthelsetjeneste, ny Forskrift om ledelse og kvalitets-

forbedring i helse- og omsorgstjenesten og Forskrift om akuttmedisin. 

2.5 Organisering av utredningen 

2.5.1 Styringsgruppe:  

Nils Kvernmo, adm. direktør St. Olavs, Leder av styringsgruppa  
Tor Åm, samhandlingsdirektør, ansvarlig direktør i utredningen 
Oddbjørn Bang, styreleder i Orkdalsregionen  
Are Hilstad, leder av Fellesnemda SIO  
Kristin Wangen, kommunalsjef Helse og omsorg i Orkdal kommune  

                                                           
5
 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-03-20-231?q=akuttmedisinforskriften 
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Sindre Mellesmo, klinikksjef Akutt og mottaksmedisin  
Anne Hildur Henriksen, klinikksjef for lunge og arbeidsmedisin 

2.5.2 Utredningsarbeidet  

Anders Jystad, Seksjonsleder Akuttmottak, Legevaktsentral Orkdal/ Sindre Mellesmo og Kristin 

Wangen, Kommunalsjef helse Orkdal Kommune er utredningskoordinatorer. Disse innhenter 

nødvendig kompetanse underveis, både utredninger av juridisk, økonomisk og klinisk art. Det er et 

mål at disse innspillene skal bidra til at både kommunen og sykehuset får avklart sine behov, 

identifisert eventuell risiko, sine interesser og forpliktelser som grunnlag for forberedende vedtak. 

 

2.6 Tidsplan 

2.6.1 Rammer 

Utredning oppstart: 05.09.16 

Utredning ferdig: 01.01.17 

Utredningsarbeidet er gjennomført med følgende milepæler: 

 Styringsgruppemøte 5. september: Vedtok prosjektplan med mandat, tidsplan og utkast 

prosjektrapportstruktur. 

 Styringsgruppemøte 18. oktober: Foreløpig utkast til prosjektrapport ble lagt frem til 

diskusjon. 

 Styringsgruppemøte 22. november. 

 Styringsgruppemøte 20. desember: Presentasjon av endelig rapport. Innstilling av ny 

driftsmodell 

 Partene sørget for involvering og informasjon underveis i utredningen, jf. 

kommunikasjonsplan vedlegg 6.  

 

2.6.2 Forankring, orientering og beslutning: 

Det er gjennomført en rekke orienteringer i perioden fra oppstart av utredningen, jf vedlegg 7. 

Gjensidig avhengighet i beslutningspunktene kan vises slik: 

St. Olavs Hospital HF:  

Forslag til ny driftsmodell legges fram som orientering til styret i St. Olav 27. januar 2017. 

Kommuner:  

Utredningen er forankret hos regionråd, rådmannskollegiet, samt i den politiske nemda med udelt 

positive signaler. For å sikre god involvering og forankring fra alle 12 SiO-kommuner legges det opp til 

en to-trinns orientering og behandling i politisk nemd og kommunestyrer. Det legges opp til endelig 

behandling i løpet av mai/ juni 2017.  
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3 Nåsituasjon beskrivelse 

3.1 Dagens samhandlingsenhet; «sørge-for ansvar» og ressurser 
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble opprettet med Orkdal kommune som 

vertskommune med virkning fra desember 2012.   

En enhetsleder er tilsatt med formell myndighet delegert fra rådmannen i vertskommunen. De 

administrative støttefunksjonene utføres av vertskommunen, og kliniske støttefunksjoner kjøpes av 

St. Olavs Hospital. Det er inngått husleieavtale med St. Olavs Hospital, Orkdal om leie av lokaler til 

legevakt og KAD sengepost. Her er det i kommunalt fellesskap etablert en sengepost med 7 

kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp; SiO Sengepost. Sengeposten er lokalisert i 4. etasje og 

skal bidra til å redusere behovet for innleggelse i sykehus. Enheten hadde i 2016 en gjennomsnittlig 

beleggsprosent på 54 %.  

SiO Legevakt er en interkommunal legevakt i samarbeid mellom 11 kommuner. I 2015 utførte 

legevakta omtrent 14 700 konsultasjoner. Oversikt over opptaksområdet for SiO Legevakt og 

Sengepost er vedlagt. 6  

     3.2 Dagens drift ved Orkdal sykehus 
St. Olav, Orkdal hadde omtrent 21 000 liggedøgn i 2015, hvorav rundt 15 000 tilhørte medisinsk 

avdeling (MEDOR)7. Pasienter som legges inn for øyeblikkelig hjelp ved Medisinsk avdeling har en 

gjennomsnittlig liggetid på 4,1 døgn.  

Det er en stor elektiv kirurgisk og ortopedisk virksomhet på Orkdal. I segmentet øyeblikkelig hjelp, er 

det akuttmottaket som har størst volum av polikliniske konsultasjoner. De pasientene som ble innlagt 

for øyeblikkelig hjelp i 2015 hadde en gjennomsnittlig liggetid på 3,8 døgn illustrert i vedlegg 2.8  

Opptaksområdet for St. Olav, Orkdal utgjør totalt 86 421 personer, mens fem kommuner (Bjugn, 

Melhus, Midtre Gauldal, Ørland og Snillfjord) har øyeblikkelig hjelp kun for indremedisin knyttet dit. I 

tillegg bruker befolkningen i kommunene Aure, Halsa og Surnadal i Møre og Romsdal denne delen av 

St. Olav som sitt lokalsykehus (Vedlegg 1 gir mer utfyllende informasjon om befolkningstall og 

opptaksområdet). 

Etter vurdering og behandling i Akuttmottaket blir pasientene håndtert videre med enten a) 

innleggelse på sengepost, b) overføring til St. Olav, Øya/psykiatri/kommunal omsorg eller c) sendt 

hjem etter poliklinisk vurdering eller behandling (jf. vedlegg 3, figur 17 for pasientflyt for ø-

hjelpspopulasjonen henvist til Mottaket på Orkdal i 20159, Samt vedlegg 2: Liggetidsprofil). 

                                                           
6
Vedlegg 1 Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling - Analysegruppe Orkdal Sjukehus 

Versjon 4.2 side 64 
7
 Medisinsk avdeling er en enhet med diagnoser innen generell indremedisin, hjertelidelser, slag, 

hjerneblødning, og hjerteinfarkt, diabetes og kreftomsorg. 
8
 Vedlegg 2 Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling - Analysegruppe Orkdal Sjukehus 

Versjon 4.2 side 20 
9
 Vedlegg 3 Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling - Analysegruppe Orkdal Sjukehus 

Versjon 4.2 side 31. 
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Dagens korte liggetidsprofil støtter opp under grunnlaget for en enhet for observasjon i Orkdal. 

Profilen understøtter også behovet for et styrket poliklinisk tilbud til befolkningen i regionen, hvilket 

foreslås i fase 2 (jf. figur 1). 

3.3 Dagens ressurs- og døgndrift 
Ressursbruk og døgndriften beskrives gjennom kapittel 3.3.1-3.3.4. 

3.3.1 SiO Legevakt 

Eksisterende legevaktsentral er en kommunal ansvarsoppgave som leveres på kontrakt av St. Olav. 

Interkommunal legevakt er åpen mellom 15.30 – 08.00 på hverdager og hele døgnet på helg. Legen 

er da til stede ved legevakten på St. Olav, Orkdal. Fastlegene dekker legevakten i en rulleringsordning 

mellom kommunene. På dagtid besørges legevakt av fastleger på sine kontorer i respektive 

kommuner. I tidsrommet 23.00 - 08.00 alle dager er det fast tilsatte allmennleger som betjener 

legevakten. 

Nødvendig støttefunksjoner bemannes av sykepleiere og helsesekretærer fordelt på 5.08 årsverk. 

Ved behov bidrar støttepersonellet på SiO sengepost på natt. Fagansvarlig lege er tilknyttet i 20 % 

stilling og en avdelingsleder i 100 % stilling. 

3.3.2 SiO Sengepost 

SiO sengepost er bemannet med sykepleiere og vernepleiere. Legebemanningen består av fast 

tilsatte allmennleger som har dette i tillegg til egen praksis og sørger for visitt på dagtid. Det er en 

avdelingsleder i 100 % stilling med ansvar for sengeposten og 15 ansatte fordelt på 8,9 årsverk. 

3.3.3 Akuttmottak og Legevaktsentral 

Mottaket og legevaktsentralen er bemannet med 36 sykepleiere fordelt på 24 årsverk. Personellet 

roterer mellom begge funksjonene. En sykepleier i akuttmottaket har i 50 % funksjon som 

fagutviklingssykepleier og en sykepleier ved legevaktsentralen har i 50 % en fagutviklerfunksjon i 

tillegg til et stedfortrederansvar. Det er tilsatt seksjonsleder i 100 % stilling. 

3.3.4 Skadepoliklinikk 

Driftstallene viser et betydelig innslag av poliklinisk aktivitet ved mottaket, og spesielt for 

ortopediske problemstillinger (jf. vedlegg 2). I 2015 var 75 % av alle ortopediske problemstillinger i 

mottaket polikliniske, noe som utgjør ca. 2 400 pasienter i året. Dette er pasienter som kommer fra 

fastleger eller legevakt og som har behov for ortopedisk vurdering eller behandling. Det legges til 

grunn at denne aktiviteten opprettholdes og styrkes innen en identifisert kjernetid. Arbeidsgruppen 

har lagt til grunn at: 

 Siden ortopedisk aktivitet er vesentlig, vil en forsterket legevakt i større omfang enn hittil 

kunne dekke behovet i stedlig samhandling med spesialist.  

 Dagens skadebehandling i mottaket har lite kontinuitet, noe som kan forbedres ved å gi 

kompetanseheving og ansvar for definerte oppgaver til sykepleiergruppen.  

 Ved å ha en sykepleiergruppe som er kompetent på skadebehandling og stabilisering, kan 

man utenfor ortopedens vakttid fortsatt behandle skader i samarbeid med primærvakt og 

legevaktslege med eventuell støtte av virtuelle løsninger (VER).  

 En mulighet for at legevaktslege som henviser pasienten til billeddiagnostikk settes i 

konferanse med bakvakt ortopedi for videre tiltak.  
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3.3.5 Felles poliklinikk 

Den eksisterende felles poliklinikken dekker polikliniske behov innen kirurgi, ortopedi, lysbehandling, 

endoskopi (mage/tarm) og indremedisin. Enheten har 9 ansatte hvorav 1 seksjonsleder som deltar 

med over 50 % pasientrettet arbeid samt 8 sykepleiere fordelt på 8,15 årsverk.   

3.3.6 Prehospitale tjenester 

Ambulansestasjonen er samlokalisert med St. Olav, Orkdal og har to døgnambulanser i beredskap. 

Disse utførte i underkant av 3 200 oppdrag i 2016. Karlegging av tjenesteprofilen viser en utnyttelse 

på ca. 50 % per døgnenhet. I tjenestens beredskapstid er det av hensyn til kompetanse, kvalitet og 

ressursutnyttelse naturlig at personellet deltar i pasientrettet arbeid i den nye driftsløsningen. 

Arbeidet må være av en slik art at det kan forlates ved utkalling av ambulanseoppdrag og ikke være i 

konflikt med tjenestens arbeidsbestemmelser. Tilsvarende løsninger vil kunne utvikles ved 

ambulansestasjonene opp mot kommunene i hele SiO samarbeidsområdet. 

 

3.4 Dagens budsjettstørrelser 
Budsjettrammen viser eksisterende løsning:  

 SIO St. Olavs (LVs) Kommentar  

Salgs- og driftsinntekt 
ramme) 

 -26 739 000 
(7 086 000) 

 

Lønnskostnader 20 599 581 24 210 000 (6 200 000) Inkludert 
prosjektansatt regional 
kreftkoordinator, 60 % 
finansiert av 
Kreftforeningen 

Innkjøp/Varekostnader 3 884 000 1 174 000  

Husleie 6 924 000  Varer og tjenester fra 
St. Olavs Hospital 

Mva- kompensasjon 293 000   

Refusjon sykepenger 185 000   

Annen driftskostnad, 
av- og nedskrivninger 

 660000 (1 046 000) Transport, MTU, 
vedlikehold, 
trykksaker, telefon, 
reise, kurs 

Finanskostnad  3000  

Refusjon 
momskompensasjon 

290 000   

Internavregninger 
 

 694 000 (140000) Kjøkken, logistikk, 
bemanningssenteret, 
renhold 

Totalbudsjett 31 433 581 26 737 300  

Tabell 1: Budsjett 2016  

I kapittel 5 legger vi frem to modeller for felles drift av mottaksfunksjon med ovennevnte størrelser 

lagt til grunn. 
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3.5 Dagens datasystemer 

3.5.1 St. Olavs Hospital 

St. Olavs Hospital benytter i dag PAS og Doculive journalsystem som er koblet opp mot 

Kjernejournalen. Ved Legevaktsentralen benyttes Norsk Index for Medisinsk Nødhjelp (NIMN) til 

vurdering av alvorlighetsgrad.   

Det benyttes RETTS triagesystem som gir grunnlag for sortering, prioritering og risikoidentifisering av 

voksne pasienter i mottaket. Systemet gir også beslutningsstøtte for den videre prosessen i mottaket 

og for de vurderinger samt prioriteringer sykepleiere gjør i forkant av kontakt med lege.  

Akuttdatabasen er virksomhetens system for ressursstyring og statistikk.  

Observasjonsenheten ved Øya innførte i januar 2016 NEWS (tidlig identifisering av syke pasienter) og 

kommunikasjonsverktøyet SBAR. Dette er også innført ved kirurgisk sengepost på Orkdal.  

3.5.2 SiO 

I SiO benyttes WinMed på legevakt og Gerica på sengepost. Gerica benyttes som elektronisk 

journalsystem for dokumentasjon og tiltaksplaner. Elektroniske meldinger sendes via Gerica til og fra 

samarbeidspartnerne.  

 

SiO sengepost har siden oktober 2016 benyttet NEWS som kartleggingsverktøy i situasjoner der det 

er behov for regelmessig målinger av vitale parametere. Systemet danner grunnlaget for en "score" 

som grunnlag for oppfølging av tilstanden til den enkelte pasient. 

 

3.5.3 Internkontroll 

Kommunen benytter kommuneforlagets kvalitetssystem, mens St. Olavs Hospital benytter EQS. 

4 Ny driftsmodell 
 

4.1 Prinsipper i ny driftsmodell 
I kapittel 5 legger vi frem to løp for felles drift av mottaksfunksjonen.  

I foreslått modell (kapittel 5) belyses utnyttelsesgraden av overskuddspersonell på hverdag (jf. 

vedlegg 5: årsverksberegning). I planleggingen av ansattressurser i ny felles enhet, legger vi fortsatt 

til grunn at pasienten første kontakt med helsevesenet skjer via telefon; enten til fastlege, 

legevaktsentral eller medisinsk nødmeldetjeneste. Unntaksvis møter pasienter direkte.  

I våre to foreslåtte løp er beregningene gjort ut i fra antall brutto årsverk på hver enhet i 2016 og et 

grunnlag på 700 000 kroner i totale kostnader pr. årsverk. Beregningene er gjort ut i fra brutto 

årsverk i foreslått enhet. Det forutsettes et nedtrekk av antall senger og medfølgende ressurser. 

Opprettelse og drift etter prinsipper for korttidsobservasjon gir i seg selv en effektivisering som 

vanskelig lar seg forhåndsberegne.  
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5 Potensiale i ny driftsmodell 

5.1 Legevaktsentral 
Utredning i Mottaksprosjektet (sak 15/5766-23) viser at en stor andel av pasienter kommer til 

legevakten med liten eller ingen hastegrad. Dette utløser et unødvendig ressurspress på legevakten, 

både på pleie- og legesiden. Tilstander som kan vente (triage-grad «grønn» eller «blå») håndteres 

best av fastleger som kjenner pasientens sykehistorie og bakgrunn. Det kreves imidlertid 

breddekompetanse og optimal organisering i alle ledd for å kunne utføre en slik utvelgelse ved første 

kontakt. Full integrasjon i den nye mottaksfunksjonen skal således bidra til å styrke sentralens 

funksjon og utnyttelsesgrad. Å anerkjenne og ressurssette legevaktsentralen som «navet» i 

behandlingskjeden, kan bidra til en mer sømløs og vesentlig bedre utnyttelse av de samlede 

ressursene forutsatt tilstedeværelse av medisinsk kompetanse i front. Til grunn for ny driftsmodell 

ligger at: 

 Den gir mulighet til å benytte fastlege, hjemmetjeneste, institusjonsbaserte tjenester, 

prehospitale tjenester, mottaksfunksjon, sykehus og observasjonsenhet i sammenheng. 

 Det bør avtales telefonnummer/telekommunikasjon til hver enkelt kommunes pleie- og 

omsorgstjeneste med mulighet for dialog 24/7 om mulige lokale pleie- og omsorgstjenester 

ved behov. Ved å ha tilgang til timeavtaler hos fastlegene i distriktet neste dag, kan en 

forhindre oppmøte på ubekvem tid for noen pasienter som kan vente eller som må reise 

langt for å komme til legevakten. 

 Bemanningsressursene ivaretas av sykepleiere/ støttepersonell med nødvendig kompetanse 

og som del av dette arbeidsroterer internt i den nye mottaksfunksjonen. 

 Mottaksfunksjonens legeressurser knyttes tettere til konsultasjoner ved legevaktsentralen 
med sikte på tidligere avklaring via telefon 

 Hovedoppdraget med å være en nødetat i den kommunale helse- og omsorgstjenesten blir 

løst. Det er en begrenset andel henvendelser som er reell akutt rød respons. Legevaktlegen 

skal være en aktiv deltaker ved rød respons, med så kort responstid som lokale forhold 

tilsier. Det er videre et mål at medisinske vurderinger av tilstander som ikke kan vente, skal 

utgjøre hovedarbeidsmengden i legevaktarbeidet.  

 Tett dialog med hjemmetjenesten bidrar til at pasienter både innen palliative forløp og 

kronikere får tilbud og oppfølging nært hjemmet, i tråd med intensjon i samhandlings-

reformen.  

Ny mottaksfunksjon bør ha tilgang til å planlegge timer i spesialistpoliklinikk og ved bildediagnostiske 
enheter.  

5.2 Forsterket legevakt/ mottak 
Det tilstrebes en arbeidsmetodikk basert på tilrettelagt og tett teamarbeid om pasientens 

problemstilling. Behandlende eller undersøkende lege innhenter de ressurser som behøves som 

forutsetning for selv å kunne gjennomføre tiltak. En organisert tilrettelegging og kollegial tilknytning 

senker/ fjerner terskelen for å innhente kollegialt samråd og avklaring. 

Det skal legges til rette for at: 

 Kliniske opplysninger i akuttforløpet dokumenteres og videreføres i samme system, jf. 

vedlegg 4. 
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 Behandlingsbehov og oppfølgende tiltak avklares tidlig med sikte på hjemsendelse, 

overføring til observasjon eller ved innleggelse i sykehus. 

 Det skal være minst mulig ventetid og behandlingstid i akuttmottaket både med tanke på 

pasienten og ressurssettingen. Dette fordrer utvikling av definerte pasientkategorier som 

skal passere akuttmottaket uten undersøkelse. Dette omfatter pasienter med åpen retur/ 

innleggelse, pasienter som overføres internt i sykehuset og de allerede eksisterende «fast-

track» løp, herunder de som skal passere St. Olavs, Orkdal. 

 Det anbefales opprettet behandlingsstoler for selvhjulpne pasienter i umiddelbar nærhet til 

legevakta og mottaksfunksjonen.  

 Det bør være et enerom med egen inngang med mulighet for smitteisolering i henhold til 

prosedyre for kontaktsmitte. Dette for å bidra til at smittsomme sykdommer ikke kommer 

lenger inn i sykehuset enn nødvendig.  

5.3 Observasjonssenger + KAD = felles senger til 

kortidsobservasjon  
Avdeling for Mottaksmedisin på Øya har siden 2008 hatt en observasjonsenhet som del av sin 

driftsløsning. I hovedtrekk håndteres ca. 23 % av pasienttilstrømningen til Øya ved bruk av 

observasjon i inntil 24 timer. I underkant av 80 % blir utskrevet innenfor tidsrammen.  

Tilsvarende driftsløsning foreligger ikke i Orkdal. På bakgrunn av erfaringer og driftsanalyser 

redegjort for i versjon 4.2 av rapporten Prosjekt mottaksfunksjoner og oppgavefordeling – 

Analysegruppe Orkdal, foreslår arbeidsgruppa at det opprettes observasjonssenger tilknyttet den nye 

felles mottaksfunksjonen. Dette anbefales gjennomført i tillegg til og integrert med KAD.  

Tilbudet i Orkdal består for tiden av 7 senger med en utnyttelsesgrad på 54 % og en gjennomsnittlig 

oppholdstid på 1,7 døgn. For bedre utnyttelse foreslås derfor observasjonssenger i umiddelbar 

nærhet til mottaksfunksjonen, samlokalisert med KAD, for optimal utnyttelse av personell. Ved 

forslaget om at begge parter bidrar med en sengeressurs knyttet til korttidsobservasjon av 

enkeltstående og uavklarte problemstillinger, legger arbeidsgruppa til grunn at dette vil styrke 

samhandlingen til beste for pasientene og en samlet effektiv drift. Observasjonssenger krever en noe 

høyere personalfaktor enn en sengepost og det er tatt utgangspunkt i samme nivå som ved 

observasjonsenheten på Øya. Observasjonsenheten skal ikke benyttes som mellomstasjon for 

pasienter som venter på ledig seng, da det er kjent at dette øker den totale tiden og ressursbruken.  

Det baseres på et time-til-time konsept for problemstillinger som med sannsynlighet kan løses innen 

24 timer for observasjonssengene, og unntaksvis inntil 72 timer for pasientene innlagt etter kriterier i 

samsvar med retningslinjene for KAD. Erfaringsmessig er dagens pasientpopulasjon i SiO sengepost 

utskrevet innen 24 timer. Pasientens plan skal styre tid til lege, tiltak under oppholdet og forhold ved 

hjemreisen: 

 Driftsløsningen baseres på samlet 14 senger eller flere, avhengig av bygningsmassen. 

Løpende erfaringer vil utgjøre grunnlaget for å fastslå kapasiteten nøyere, men erfaringer er 

at observasjonssenger utgjør en vesentlig buffer for temporære svingninger i 

pasienttilstrømningen og bør således ikke planlegges med for liten kapasitet. Det forutsettes 

en fleksibel utnyttelse av kapasiteten fra begge parter. Det er den innleggende lege som 
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beslutter om pasienten hører inn under ansvarsområdet for KAD eller sykehusets 

observasjonssenger.  

 Spesialisthelsetjenestens lege vil ha ansvar for tilsyn og oppfølging av de pasientene 

sykehuset legger inn i enheten, samt å bidra med faglig rådgivning overfor enhetens øvrige 

pasienter. Primærhelsetjenestens lege legger inn etter KAD-prinsipper, og vil tilsvarende 

bistå med faglig rådgivning for samtlige. Ansvarsprinsippene knyttet til pasienter og 

behandling må klart fremgå av driftsavtalen mellom partene.  

5.3.1 Rutiner for observasjonssenger 

Retningslinjer og prosedyrer kreves for videre håndtering og forløp etter endt opphold i 

Observasjonsenheter. Vi legger følgende til grunn: 

 

 Utreise planlegges (dag og klokkeslett) raskest mulig etter ankomst til enheten  

 Dokumentert observasjon i henhold til NEWS (tidlig identifisering av pasienter som blir 

sykere), inklusive tiltak ved endret klinisk status  

 Utreise planlegges primært til hjemmet/bostedstedsadresse, alternativt ved overflytting til 

enheter i spesialisthelsetjenesten eller i kommunene  

 Entydige og klare rutiner for overflytting internt og eksternt 

 Utreise planlegges slik at sykepleier i enheten kan sende pasienten hjem uten unødig 

forsinkelse 

 

5.3.2 Måling av aktivitet 

De aller fleste parametere/variabler er knyttet til prosessindikatorer og hvor trendanalyser (for 

eksempel statistisk prosesskontroll) er mulig. Disse parameterne skal erfaringsbasert benyttes til den 

videre utviklingen av driftsløsningen;  

 Oppholdstid  
o Andel pasienter med oppholdstid under 24 timer  
o Andel pasienter med oppholdstid under 4 timer, 4-6 timer og under 12 timer 
o Data til en profil på oppholdstid samles fortløpende fordelt på nærmere definerte 

kategorier 

 Utskrivelsesdestinasjon - andel pasienter:  
o Hjem  
o Overflyttes til annen enhet i sykehus  
o Overflyttet til tjenester i primærhelsetjeneste eller andre tjenester utenfor sykehuset  

 Andre relevante målinger  
o Antall pasienter i konvensjonelle senger som behandles og utskrives innen 24 timer.  
o Ikke-planlagte oppmøter («reinnleggelser») til akuttmottak etter utskrivelse fra 

Observasjonsenheten (7 dager/30 dager)  
o Pasientopplevd kvalitet/brukerundersøkelser.  

5.3.3 Inklusjons- og eksklusjonskriterier 

Det ansees som hensiktsmessig å benytte samme prinsipper som observasjonsenheten på Øya. En 

pasient inkluderes dersom forventet oppholdstid < 24 timer:  

 Pasienter med lav/moderat risikosymptomer og problemstillinger som med optimal 
diagnostisk og klinisk håndtering kan bli utskrevet innen 24 timer og fortrinnsvis kortere 

 Klinisk stabile pasienter  
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 Mål for oppholdstid og utskrivelsestidspunkt bør kunne avklares raskt og med god presisjon  
 

Hva gjelder eksklusjon, legges de samme prinsippene som observasjonsenheten på Øya til grunn: 

 Komplekse problemstillinger  

 Psykotiske, voldelige eller pasienter med stor risiko for forsvinning, egner seg ikke med 
mindre oppfølgingen er tilstrekkelig ressurssatt  

 Klinisk ustabile pasienter, oftest pasienter med identifiserte «røde» vitale parametere  

 Tentativ diagnose eller tiltaksplan ikke fastsatt  
 
Forventet oppholdstid > 24 timer med unntak av KAD-senger forutsetter en konkret oppfølgingsplan 
for oppholdet og et predefinert tidspunkt for utreise.  

5.3.4 Måling av kvalitet 

Måling av kvalitet og pasientsikkerhet skal følge samme mal og metodikk som gjelder for 

mottaksfunksjonen ved St Olav, Øya. 

 

5.4 Integrasjon av prehospitale tjenester 
Prehospitale tjenester skal fysisk og arbeidsmessig integreres. Tjenesten bør samlokaliseres allerede 

fra fase 1 med sikte på overføring av kompetanse begge veier, optimal utnyttelse av personellets 

beredskapstid og en hensiktsmessig bruk av eksisterende bygg for nødvendige utbedringer av forhold 

ved den eksisterende ambulansestasjonen. 

En tilstreber å styrke den faglige relasjonen til kommunehelsetjenesten, blant annet ved å utrede 

deltakelse i relevante kommunale helsetjenesteoppgaver med sikte på bedre utnyttelse av 

samfunnets totale ressurser samt for å underbygge kompetansebyggingen i tjenesten.  

6 Organisering, styring og ledelse 
 

Styringsmodell, rollefordeling og ansvarsforhold 
Etter modellen er det tenkt at St. Olavs hospital skal ha ansvar for driften – og dermed også for 

personalet, mens kommunene gjennom en vertskommune- /samarbeidsavtale kjøper tjenester fra 

enheten.  

For å oppnå en felles enhet med felles ledelsesstruktur, kreves en omorganisering som medfører 

overføring av oppgaver og personell fra kommunene til St. Olavs hospital. Målet er ny driftsmodell 

for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen med en intensjon om å fjerne unødvendige 

barrierer med bedre tjenester og mer effektiv ressursutnyttelse som mål. Omorganiseringen 

medfører at ansvaret for gjennomføring og levering av tjenestene overtas av St. Olavs Hospital i 

samsvar med kommunenes forventninger. Disse nedfelles i en kravspesifikasjon og reflekteres i 

samarbeidsavtalen. Intensjoner og målsetning krever imidlertid klart formulerte forutsetninger for en 

enhetlig styring og ledelse. 
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Ordningen vil med andre ord fungere som “kjøp av tjenester”. Ordningen vil omfatte leveranse av 

tjenester knyttet til øyeblikkelig hjelp for de 11 kommunene som i dag inngår i legevaktsamarbeidet. 

Ordningen innbefatter de tjenestene som ytes i sykehusets lokaler i dag. Tjenestene vil omfatte 

behov for særskilt kompetanse og utstyr, samt tilknytning og samarbeid med øvrige deler av St. Olavs 

hospital. Et samarbeid om disse tjenestene som medfører at tjenestene ytes av St. Olavs hospital til 

kommunene mot betaling, vil derfor normalt ikke vurderes å være innenfor reglene for offentlig 

anskaffelse.  

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, 

markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.  

Her vil derfor valg av selskapsform være vesentlig av hensyn til om samarbeidet skal omfatte frivillige 

og/eller lovpålagte oppgaver, forretningsdrift/tjenester og/eller om det forutsettes at partene skal 

oppnå utviklings- og forskningsresultater som følge av samarbeidet.  

Aktuelle samarbeidsformer er skissert i vedlegg 5.Arbeidsgruppen vil derfor anmerke at det følgende 

gjenstår: 

Gitt vedtak på samarbeid om å realisere den foreslåtte modellen, er det behov for en eksplisitt 

beskrivelse av de praktiske ansvarsforholdene ved driftsløsningen. Denne fasen av utredningen vil 

ikke omfatte en formulering eller faglig/ kvalitativ forankring av nødvendig styring og ledelse, men 

dette må utredes og fremgå i en tidlig fase i den oppfølgende prosjekteringsfasen - herunder en ROS 

analyse av forhold knyttet til pasientsikkerhet. 

Det gjenstår dessuten å formulere og forankre hvordan faglig/kvalitativ styring og ledelse skal ledes 

og praktiseres. Herunder en tydeliggjøring av hvordan de ansatte skal følges opp i arbeidsforholdet 

samt hvilke gjensidige plikter og retningslinjer for utførelse av arbeidsoppgaver som må foreligge.  En 

beskrivelse av linjeforankring og system for avvikshåndtering hører også med. 

6.2 Ressurser 

6.2.1 Legebemanning 

Legebemanningen ressurssettes med utgangspunkt i prinsippene gitt i Mottaksprosjektet og 

Akuttmedisinforskriften; «kompetanse i front». Dette innebærer en erfaren LIS innen medisin og 

kirurgi/ ortopedi som tillegges beslutningsansvaret i første linje, med innfridde krav om bakvakt.  

For legevaktstjenesten skal krav iht. Akuttmedisinforskriftens § 7 oppfylles. 

En turnuslege kan bemanne legevakten forutsatt kvalifisert bakvakt i samsvar med nevnte forskrift.  

Enheten må defineres slik at virksomheten blir godkjent som del av spesialisering for sykehusleger og 

kommunale leger. Dette for å sikre tilstrekkelig rekruttering og sikre enhetens rolle i fremtidig 

utdanningsstruktur i helsetjenesten.  

Det vil være hensiktsmessig både fra et faglig og kollegialt perspektiv at legeressursen tilknyttet KAD 

deltar på felles fag- og morgenmøter i St Olav, Orkdal med tilhørende internundervisning.  

ROS-analyse av pasientsikkerheten gjennomføres forut for oppstart av fase 1 med spesifikk 

beskrivelse av legebemanningen i enheten både for kommune og sykehus.  



 

17 
 

6.2.2 Pleiebemanning inkludert ledelse og administrasjon 

Prinsippene for pleiebemanningen legger til grunn at hele enheten bemannes med kvalifisert 

personell, jf. krav i akuttmedisinforskriften. Slik kan en på en kvalifisert måte gjennomføre 

arbeidsrotasjon innad i enheten, redusere sårbarheten ved fravær, samt kunne bufre svingninger i 

belegget. Minst en sykepleier per vakt må være trent i akuttmedisinske problemstillinger etter en 

nærmere definisjon. 

En ledende sykepleier per vakt gis førstelinjeansvar for enheten som i tett samarbeid med ansvarlig 

lege proaktivt identifiserer aktuelle pasienter. Det legges opp til at andre profesjoner som 

ambulansearbeidere inngår i drift av enheten for gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling.  

I tabellen er dagens årsverksberegning framstilt. Det er gjort beregninger ut i fra årsverk i 

bemanningsplan. Det er laget 2 alternativer til løsning; ett med og ett uten inkludering av felles 

poliklinikk på Orkdal. Potensialet ved å inkludere felles poliklinikk er en mer optimal utnyttelse av 

turnusteknisk overskuddskapasitet på hverdager. Alternativ 1 uten inkludering av felles poliklinikk gir 

8,65 årsverk i fratrekk og unnlater driftsmessig inkludering av aktivitet som kun foregår på hverdager. 

Ressurssettingen tilsvarer da en betydelig redusert gjennomsnittlig stillingsandel for ansatte i ny 

enhet. Fullstendig beregning og flere alternativ finnes i Årsverksberegningen Vedlegg 6.  
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I DAG FORSLAG ALTERNATIV 2 

Avdeling 
Ledelse/ 

annet årsverk 

Årsverk i 
bemannings-

plan eks 
ledelse 

Ledelse/ 
annet årsverk 

Årsverk i 
bemannings-

plan eks 
ledelse 

Enhetsleder SiO 1 
 

3,4 48,7310 

SiO Sengepost 1 8,9 

SiO Legevakt 1 4,08 

Akuttmottak og Lvs 2,25 24 

Sum                                                                      5,25 36,98 
(- 2,35)11 (+3,60)12 

Felles poliklinikk 0,513 8,15 

Sum inkludert felles poliklinikk 5,75 45,13 

SUM TOTALT 50,88 52,13 

 

Potensiale 
I dag (inkludert antatt årsverk til 
drift av 14 senger på sengepost

14
) 63,58 

Behov i nytt forslag 52,13 

Beregnet antatt innsparing i 
årsverk 

11,4515
 

    
Dersom man legger en årsverkskostnad på kr 700 000 til grunn, inkl. sosiale kostnader vil potensiell 
innsparing være kr. 11 865 000 for en reduksjon av anslagsvis 11,45 årsverk. 

  
Kostnadseffekten ved samdrift av KAD-senger og sykehussenger til observasjon versus separat drift 

og organisering av samme kapasitet, er vanskelig å angi korrekt. Det er derfor tatt utgangspunkt i 

sparte kostnader ved nedtrekk av et antall konvensjonelle sykehussenger og deretter en visualisering 

av beregnede personalomkostninger ved samdriftsmodellen. 

Ved valg av modell tas det utgangspunkt i at flest mulig gis tilsetting i hel stilling og kun de med 

særskilt ønske om redusert stilling innvilges dette. I samarbeid med prosjekt «Styring av 

sykepleieressursene ved St. Olavs Hospital» er det ansett som mest hensiktsmessig å velge modell 2C 

                                                           
10

 Årsverk i bemannings-plan eks ledelse er hentet fra Årsverksberegning vedlegg 6, Alternativ 2C 
11

 Reduksjon av ledelse/andre årsverk sammenlignet med totalt i dag. 
12

 Økning av bemanning eks. ledelse sammenlignet med totalt i dag. 
13

 Leder ved Felles poliklinikk arbeider 50 % i klinisk drift.  
14

 Det er tatt utgangspunkt i 12,7 årsverk for bemanning av 14 sengepostsenger, for å bemanne 
korttidsobservasjonssenger. 
15

 Beregning uten antatte stordriftsfordeler ved å slå sammen sengeposter samt medfølgende endringer i 
ledelse og administrasjon. 
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i den vedlagte årsverksberegningen. Dette av hensyn til optimal ressursutnyttelse og for samtidig 

kunne ivareta en attraktiv arbeidstid.  

 

6.3 Dokumentasjon 
Det er utarbeidet et notat som belyser de juridiske mulighetene St. Olav har med tanke på samarbeid 

om journal og tilgang til journalopplysninger for virksomhetene. Se vedlegg 4.16  

Styringsgruppen og fagmiljøet anbefaler dokumentasjon i et felles journalsystem for optimal 

arbeidsflyt og å fremme pasientsikkerhet ved enhetlig dokumentasjon. 

Full gjensidig tilgang til journalsystem er nødvendig og beskrevet i vedlegg 4. Kliniske opplysninger 

dokumenteres av sykepleietjenesten èn gang og videreføres i hele forløpet. Forslaget er å benytte 

sykehusets system Doculive fra oppstarten (fase 1), med tilgang for sykehus til Gerica, og kommunen 

til Doculive (jf. vedlegg 4). 

Felles triagering (RETTS) og NEWS fases inn i fase 1 og sluttføres innen oppstart av fase 2 (jf. figur 1). 

Det legges opp til full integrering av systemer for konsultasjon med subspesialiteter og fagområder 

ved integrering av IKT-basert Virtuelt Undersøkelsesrom (VER), herunder bilambulansetjenesten og 

utpekte kommunale lokasjoner.  

Hva gjelder internkontroll, foreslås at den av partene som drifter styrer valget av 

internkontrollsystem (fase 1). 

 

7. Implementering 

7.1 Krav til bygningsmessige tilpasninger 
Som tidligere omtalt er samlokalisering en kritisk suksessfaktor for å skape et reelt samarbeid og 

teamarbeid rundt pasienten. Lokaliseringen må være i sykehusets første etasje for å være nærmest 

mulig der pasientene kommer inn og for å legge til rette for en god logistikk. 

Samlokalisering er også vurdert å ha betydelig effekt ved at innleggende leger og leger som 

oppholder seg i observasjonsposten lettere kollegialt samarbeider om pasientbehandlingen. En 

organisert tettere tilrettelegging og kollegial tilknytning senker/ fjerner terskelen for ønsket 

konferering og pasientrettet avklaring. 

Det er av betydning at det etableres ett og samme vaktrom og pauserom sentralt plassert i enheten 

med nødvendig inn/ utsyn for optimal ressursstyring og koordinering. Foreslått bemanningsplan med 

optimal ressursutnyttelse lagt til grunn forutsetter at lokalene er hensiktsmessig tilrettelagt for 

samarbeid og gjensidig utnyttelse av støttepersonell.  
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Behandlingsstoler for korttidsobservasjon må plasseres skjermet, men nært felles vaktrom for å legge 

til rette for tilsyn med pasientene uten å måtte forlate enheten.  

En stadig økende presset sikkerhetssituasjon krever at lokalene er tilrettelagt for nødvendig 

skjerming av både pasienter og ansatte.  

Det bør legges til rette for at pasientene i størst mulig grad klarer seg selv da selvhjulpne pasienter 

krever mindre ressurser. Et tekjøkken/dispensere/ automater i nær tilknytning til venteareal og 

behandlingsstoler bidrar til dette.  

Behandlende eller undersøkende lege prioriterer og koordinerer bruk av de felles ressursene ut fra 

pasientens kliniske behov. Det legges til grunn at en organisert tettere tilrettelegging og kollegial 

tilknytning senker/ fjerner terskelen for samråd og kollegial konferering til pasientens beste. 

 

7.2 Faser 
Snarlig etter vedtak og nødvendige tilpasninger i infrastruktur og bygg foreslås modell 2 gjennomført 

med bygningsmessige endringer. For felles drift av sykehusmottak og legevakt krever ombygging av 

eksisterende lokaler i 1. etg. Dette gjelder særlig lokalene rundt ekspedisjon, hovedinngang og 

akuttmottak. 

En ser det samtidig nødvendig å flytte KAD fra 4. etg. med tillegg av 7 eller flere observasjonssenger 

til en fellesskapsløsning i 2. etg. 

St. Olavs eiendom har estimert dette til en kostnad på anslagsvis 13 mill. kr. 

For å oppnå ønsket effektivisering, ref kap 6.2.2, vil dette kreve full integrasjon av funksjonene denne 

utredningen omhandler. En fortløpende evaluering av fase 1 vil danne grunnlag for en eventuell 

beslutning om å gå videre i retning av fullstendig samlokaliering. 

Dette er eventuelt mulig ved etterfølgende faser: 

Fase 2 

Dagkirurgisk enhet flyttes opp i 2. etg og samlokaliseres med operasjon og KOVA. 

Observasjonssenger og KAD senger samlokaliseres i lokalene der dagkirurgisk enhet flyttes ut i fra. 

Kreft poliklinikk flyttes fra 4. til 2. etg. Kostnad estimer til ca 41 mill kr. 

Fase 3 

Det etablereres et hensiktsmessig antall enerom ved resten av sykehuset: 

Fra 94 senger ned mot 64 senger i 3+ 4 etg. til sammen + 7 senger i 1. etg. Netto reduksjon= 23 

senger. Oppgradere 3. og 4. etg; pasientrom med tilgang til bad fra rommet. Ombygging i 3. etg fra 

dagens  46 senger til 32 senger. Ombygging i 4. etg; fra dagens 48 senger til 32 senger. Estimert 

kostnad til ca 55 mill kr. 

De tentative kostnadsberegningene er hentet fra St. Olav eiendom sin foreløpige utredning. 
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Figur 1: Trefaset implementering

8 . Utviklingspotensial og muligheter
Legevaktsentralen bidrar allerede i dag som ressurs ved utkallelse av kriseteam ved alvorlige
hendelser , jf . NOU 17:2015. Legevaktsentralen er i ny modell en viktig ressurs ved utkalling og
utnyttelse av døgnbe mannede hjemmebaserte tjenester som reelt har nødvendig kompetanse og
som dessuten befinner seg pasient nært i kommun ene som omfattes av samarbeidet .

Legevaktsentralen kan med fordel utnytte fagkompetansen som i dag utøves på kveld, natt og i helg,
til å motta henvendels er og tildele timeavtaler. Med tilgang til timebestillingsplanlegger for
legekontorene , kan legevaktse ntralen i større grad rute pasientene med riktig hastegrad til rett
respons og riktig ressurs. Pasientene vil da raskere kunne komme i kontakt med kompetent personell
og få sin henvendelse vurdert i henhold til Norsk Index for medisinsk nødhjelp eller andr e systemer
for beslutningsstøtte. Uavhengig av utredningen foreslås et prosjekt for å pilotere et konsept for
styring av pasientstrømmer til det hensiktsmessig e behandlingsnivå et . Det er klare fordeler ved at
Legevaktsentralen får tilgang til å sette opp t ime til fastlege neste dag til erstatning for oppmøte på
ubekvem tid og til dels med betydelig reisevei for angjeldende pasienter . Det foreslå s at èn
kommune piloterer dette en slik ordning i fase 1.

Det foreslås videre et prosjekt for å få bedre kontroll på pasientstrømmene inn. Her kan den
mulighet en utnyttes som allerede foreligger ved at St. Olavs Hospital driver Legevaktsentralen for 1 2
kommuner utnyttes til en tilsvarende kontakt med fastlegekontorene. Alle pasienter som kommer
enten til akuttmottak Orkdal eller legevakten, meldes først via Legevaktsentralen. Sentralen s
operatør kan forespørre melder samt opplyse om tidspunkter som er mer hensiktsmessige for
opp møte enn for eksempel mellom klokken 13.00 - 17.00 som erfaringsmessig har stort press. Et
vesentlig potensiale ligger i at noen pasienter kan vente til et senere tidspunkt, alternativt til neste
dag hvis situasjonen forsvarer dette. Dette kommer i tillegg til dagens system med timeoppsett i
legevakten som er godt innarbeidet over mange år.

Dagens trygghetsalarm for flere kommuner er for lengst utdatert. Det antas at dagens løsning hvor
brukere alarmerer til Legevaktsentralen for at det deretter blir varsl et hjemmetjeneste er lite
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brukervennlig og dessuten ressurskrevende. Her anbefaler arbeidsgruppa en snarlig utredning for å 

sikre brukeren trygge tjenester som er mindre ressurskrevende. 

Det bør vurderes om det ligger potensiale i å utnytte sykehusets legeressurs som en ordning for 

pålagt bakvakt i kommunens legevaktordning. Det er sannsynlig at en lege som har behov for å 

kontakte bakvakt i de fleste tilfeller gjør dette i faglige spørsmål som gjelder forhold som 

spesialisthelsetjenesten kan svare ut.  

Videre er det påpekt muligheten til at ambulansepersonell i distrikt systematisk inngår i kommunale 

helsetjenesteoppgaver uten endring i forankringen av ansvarsforhold. Dette kan skje på oppdrag og 

under veiledning fra fastlege og/eller lege i vakt, og i faglig samarbeid med annet kommunalt 

helsepersonell. 
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Vedlegg 1 Opptaksområde for Orkdal sykehus 
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Vedlegg 2 Liggetidsfordeling ved Orkdal sykehus 

 

Figur 10 viser liggetidsprofil per fag, hvor den grå linja representerer Medisinsk avdeling, mens den 

oransje linja er kirurgisk avdeling og den gule linja er ortopedisk avdeling. Alle avdelingene er 

kjennetegnet ved et relativt stort volum av innleggelser med 0-1 liggedøgn. Medisinsk avdeling har 

størst volum, men også en del innleggelser med lengre liggetid. Ved medisinsk avdeling ligger 29 

prosent av pasientene 1 døgn eller mindre per avdelingsopphold, som illustrert av den vertikale 

linjen i Figur 10. Ved Kirurgisk og Ortopedisk avdeling ligger henholdsvis 46 og 40 prosent 1 døgn eller 

mindre. Ved medisinsk avdeling ligger 58 prosent av pasientene 3 døgn eller mindre per 

avdelingsopphold, som illustrert av den stiplede vertikale linjen i Figur 11. Ved kirurgisk og ortopedisk 

avdeling ligger henholdsvis 74 og 65 prosent 3 døgn eller mindre. Det er også verdt å gjøre 

oppmerksom på at pasienter som har ligget over 21 dager er utelatt fra figuren for å bedre 

lesbarheten. 
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Vedlegg 3 flytmodell for Ø-hjelpspasienter  
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Vedlegg 4 Tilgang til Helse Midt-Norge sin journal for virksomheter rundt 

St. Olav 
Utarbeidet av Merete Blokkum (Kvalitetssjef St. Olav) 

Øyvind Røset (Informasjonssikkerhetsansvarlig og personvernombud St. Olav)  
Øyvind Hauge (Prosjektleder Hemit). 

Versjon 0.3 

Dato 2016-09-16 

Omfang 

Notatet er utarbeidet etter ønske fra Programstyret pasientbehandling og samhandling og St. Olav 

ved Tor Åm. Notatet belyser de juridiske mulighetene St. Olav har med tanke på samarbeid om 

journal eller tilgang til journalopplysninger for følgende virksomheter/initiativ: 

1. Tilgang til journalopplysninger for funksjoner i nytt felles akuttmottak på Orkanger mellom 
St. Olav (akuttmottak) og kommune (legevakt og KAD-senger). 

2. Tilgang til opplysninger knyttet til samarbeid på tvers av fylkesgrensene for Røros og Tynset 
Sykehus. 

3. Tilgang til opplysninger i DocuLive for Øya og Saupstad Helsehus. 
Vurderingene i notatet vil også være relevant for eksisterende tilganger ved Røros sykehus og Fosen 
Helse IKS. 
 
Notatet vurdere kun juridiske aspekter knyttet til hva som kan være lovlige løsninger for tilgang til 
helseopplysninger på tvers av foretaksgrenser. Det er ikke gjort en vurdering av aspekter knyttet til 
informasjonssikkerhet for tekniske løsninger og heller ikke kostnadene med å etablere løsninger. 
Elektronisk samhandling via meldingsutveksling er ikke vurdert i notatet. 

Vurdering av mulige samarbeidsformer 
Følgende viktige spørsmål (Figur 1) må stilles for å avgjøre hvilke alternative løsninger som kan 

benyttes. 

Hvem har behandlingsansvar? 

St. Olav Om St. Olav har behandlingsansvar og dermed dokumentasjonsplikt skal all 
dokumentasjon av pasientbehandlingen skje i DocuLive, også om helsepersonell fra 
andre virksomheter utfører denne behandlingen.  

Annen part Om en annen part har behandlingsansvar og dermed dokumentasjonsplikt skal 
dokumentasjonen av pasientbehandlingen skje i den andre parten sitt 
journalsystem, også om denne helsehjelpen utøves av ansatte ved St. Olav. 
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Figur 1 Viktige spørsmål som må avklares

Dokumentasjon i Docu Live

Skal ansatte fra annen virksomhet delta i pasientbehandlingen?
Ja Om helsepersonell fra andre virksomheter utfører helsehjelpen som St. Olav er

ansvarlig for må disse kunne instrueres av databehandlingsansvarlig ved St. Olav.
Dette kan for eksempel løses gjennom innleieavtaler og/eller kjøp av tjenester.
Helsepersonellet som da er ansatt i den andre virksomheten fungerer da som en
vikar/ekstra ressurs og kan få tilgang til DocuLive som om han/hun var ansatt på St.
Olav. Imidlertid kan denne tilgangen kun benyttes til arbeid som angår
pasientbehandling i St. Olav - regi. Hel sepersonellet kan ikke benytte tilgangen i
arbeid hvor den andre parten har behandlingsansvaret.

Ønskes tilgang benyttet utover St. Olav sitt behandlingsansvar?
Ja Om tilgangen skal benyttes i behandling den andre parten har ansvar for må det

etableres en løsning med enten felles journal (PJL §9) eller tilgang til
helseopplysninger (PJL §19).

Skal annen part ta i bruk DocuLive som sitt primære journalsystem
Ja Løsning for felles behandlingsrettet helseregister (felles journal) kan etableres i tråd

med PJL §9. Den andre parten må da erstatte sitt journalsystem med DocuLive.
Nei Løsning for felles journal kan ikke etableres. Om den andre parten skal ha tilgang i til

helseopplysninger må dette da gjøres via tilgang til helseopplysninger PJL §19.

Dokumentasjon i annen part sitt journalsystem

Skal ansatte fra St. Olav delta i behandlingen?
Ja St. Olav - ansatte må da få tilgang til den andre parten sitt journalsystem på linje med
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ansatte hos den andre parten. Disse må da kunne instrueres av 
databehandlingsansvarlig hos den andre parten. Tilgangen kan ikke benyttes i 
behandling som St. Olav har ansvar for. 

Ønskes tilgang benyttet utover annen virksomhet sitt behandlingsansvar? 

Ja Om St. Olav-ansatte har behov for tilgang til helseopplysninger i den andre parten 
sitt journalsystem, som del av behandling St. Olav har ansvar for, må det etableres 
en avtale om tilgang til helseopplysninger i tråd med PJL §19. 

Vurdering av aktuelle tilgangsønsker 
Nedenfor følger en kort vurdering av hvilke løsninger som er mest aktuelle for de tre tilfellene 

prosjektet ble bedt om å vurdere. Det er gjort antagelser knyttet til hva som er forventet behov. 

Virksomheter Antagelse om behov Tiltak/løsning 
Felles akuttmottak 
Orkanger 

Det er ønskelig med lesetilgang til opplysninger 
om pasienter fra begge foretak. St. Olav ønsker å 
se journal for legevakt og KAD-senger. 
Kommunen ønsker å se journal fra St. Olav for 
pasienter som er på KAD-senger. 

Avtale om tilgang til 
helseopplysninger (PJL §19) for 
lesetilgang begge veier mellom 
virksomhetene. 

Røros og Tynset 
sykehus 

Det er ønskelig med lesetilgang til opplysninger 
om pasienter fra begge foretak. 

Avtale om tilgang til 
helseopplysninger (PJL §19) for 
lesetilgang begge veier mellom 
virksomhetene. 

Øya og Saupstad 
Helsehus 

Øya og Saupstad Helsehus ønsker lesetilgang til 
opplysninger om pasienter fra St. Olav. 

Avtale om tilgang til 
helseopplysninger (PJL §19) for 
lesetilgang til DocuLive for ansatte 
på Øya og Saupstad Helsehus. 
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Vedlegg 5: Juridiske aspekter ved valg av selskapsmodell  

Samarbeid om felles drift av tjenester mellom Orkdal kommune som 

vertskommune og St. Olavs hospital 
Målet for samarbeidet er å få en felles drift av prehospitale tjenester, akuttmottak, KAD-senger og 

OBS-enhet. Målet er en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen. Etter 

modellen er det tenkt at St. Olavs hospital skal ha ansvar for drift – og dermed også personal, mens 

kommunene gjennom en vertskommune- /samarbeidsavtale skal kjøpe tjenester fra enheten.  

For å oppnå en felles enhet med felles ledelsesstruktur krever dette en omorganisering som 

medfører overføring av oppgaver og personell, fra kommunene til St. Olavs hospital. En slik 

omorganisering reiser spørsmål knyttet til organisering av samarbeidet mellom kommunene samt 

forhold til personal/ansettelser.  

Overdragelse av hele eller deler av virksomheten 
Vilkårene for at en overdragelse er en virksomhetsoverdragelse er angitt i arbeidsmiljøloven § 16-1 
første ledd: 
«Dette kapittel kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til 
en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin 
identitet etter overføringen» 
 
Bestemmelsen oppstiller tre vilkår:  
Det må: 

1. Det gjennomføres en overdragelse, 
2. overdragelsen må omfatte en selvstendig økonomisk enhet, og 
3. Denne enheten må beholde sin identitet etter overdragelsen. 

 
En overdragelse kan således være en virksomhetsoverdragelse selv om den bare omfatter deler av en 
virksomhet. I slike situasjoner er det arbeidstakerne som har sitt arbeidsforhold tilknyttet til den 
overførte delen av virksomheten som omfattes av reglene og overføres til ny virksomhet. 
 
1.  Det første vilkåret er at det må skje en overdragelse. Det avgjørende her vil normalt være om det 
har skjedd en endring med hensyn til den fysiske eller juridiske personen som er ansvarlig for driften. 
Det er således ikke nødvendig at det skjer et eierskifte. Typiske eksempler på ulike 
overdragelsessituasjoner som oppfyller vilkåret er fusjoner, fisjoner, rettslige omorganiseringer 
innenfor et konsern, overføringer som skjer ved anbudskonkurranser og andre trepartsforhold.  
Det er ikke krav om at det foreligger et direkte kontraktsforhold mellom overdrager og erverver. Det 
er heller ikke nødvendig at det avtales vederlag for overføringen, også gaveoverføringer, skifte av 
felleseie o.l. omfattes. 
 
2. Det andre vilkåret er at det som overføres må være en selvstendig økonomisk enhet. For å fylle 
kravet til en selvstendig økonomisk enhet må det som overføres være en samling av ressurser som er 
organisert med det formål å drive økonomisk virksomhet, enten det dreier seg om hoved- eller 
bivirksomhet. Avgjørende synes ifølge rettspraksis å være om det overførte (aktiva, ansatte mv.) i seg 
selv er tilstrekkelig til å drive den aktuelle virksomheten, uavhengig av om den var organisert som en 
selvstendig enhet før overdragelsen eller ikke, f.eks. en egen avdeling. I praksis stilles det ikke store 
krav til hva som anses som en selvstendig enhet. EU-domstolen har for eksempel slått fast at reglene 
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om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse også der den overførte virksomheten består av 
én person som utfører renholdstjenester. 
3. Det tredje vilkåret er at virksomheten må beholde sin identitet etter overføringen. I den 
forbindelse må det foretas en sammenligning av virksomheten før og etter overdragelsestidspunktet, 
som er tidspunktet for reell overtar av virksomheten som overføres ved transaksjonen. 
Sammenligningen må gjøres ved en helhetsvurdering basert på alle de forhold som karakteriserer 
den aktuelle transaksjonen. Av momenter nevnes disse som trekker i retning av at det er skjedd en 
virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven kapittel 16; 
 

 Er det samme type virksomhet før og etter overføringen? 
 Er det overført fysiske aktiva som lokaler, utstyr og annet løsøre? 
 Er (stor) del av arbeidsstokken overført? 
 Er immaterielle aktiva (goodwill mv) overført? 
 Er kundekretsen overført? 
 Er den økonomiske aktiviteten før og etter overdragelsen (noenlunde) den samme? 
 Har driften vært kontinuerlig, og ikke vært avbrutt? 

 
Jo flere bekreftende svar på ovennevnte spørsmål, desto mer sannsynlig er det at identitetsvilkåret 
er oppfylt. Momentlisten er ikke uttømmende, og vekten av det enkelte moment vil avhenge av hva 
som karakteriserer transaksjonen. Vakt- og renholds virksomhet vil ifølge EU-domstolen normalt 
karakteriseres av de ansatte. Dersom de ansatte overføres, enten i og med transaksjonen eller ved en 
etterfølgende og frivillig søknad- og ansettelsesprosess, vil dette ha stor vekt i helhetsvurderingen i 
en slik situasjon. 
 
Dersom de tre vilkårene er oppfylt vil transaksjonen være en virksomhetsoverdragelse i 
arbeidsmiljølovens forstand, og kjøper og selger må da være oppmerksom på saksbehandlingsregler 
og forholdet til de ansatte. Arbeidsmiljøloven kapittel 16 inneholder bestemmelser om prosess for 
gjennomføring av virksomhetsoverdragelse samt ansattes rettigheter under prosessen og i nytt 
arbeidsforhold.  

Levering av tjenester fra St. Olav til kommunene 
Målet er ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen, en vil fjerne 

barrierene mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten for å yte bedre tjenester 

med mer effektiv ressursutnyttelse enn dagens todelte ordning innebærer. Omorganiseringen 

medfører at ansvaret for gjennomføring og levering av tjenestene overtas av St. Olavs hospital. St. 

Olavs hospital skal så levere de tjenestene som kommunene skal ha, etter en samarbeidsavtale med 

kommunene.  

Ordningen vil med andre ord fungere som en slags “kjøp av tjenester”. Ordningen vil omfatte 

leveranse av tjenester knyttet til øyeblikkelig hjelp for de 12 kommunene som i dag inngår i 

legevaktsamarbeidet. Ordningen innbefatter de tjenestene som ytes i St. Olavs sykehus sine lokaler i 

dag, tjenestene omfatter behov for særskilt kompetanse og utstyr, samt tilknytning og samarbeid 

med øvrige deler av St. Olavs hospital. Etter min vurdering er dette ikke tjenester som på noe vis kan 

leveres av private aktører. Et samarbeid om disse tjenestene som medfører at tjenestene ytes av St. 

Olavs hospital til kommunene mot betaling, vil derfor normalt ikke vurderes å være innenfor reglene 

for offentlig anskaffelse.  
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Mulige samarbeidsformer mellom kommuner 
Det er i dag etablert vertskommunesamarbeid for sengepost og legevakt. I dag er dette samarbeidet 

organisert som vertskommuneavtale med nemnd. Ved overføring av oppgaver og arbeidsgiveransvar 

til St. Olavs hospital, vil ikke lenger drift og ansettelsesforholdene være knyttet til vertskommunen. 

Det er derfor hverken behov eller ønske om å beholde en noe tungrodd organisasjon som 

vertskommune med nemnd, det er like vell ønskelig å ha en organisatorisk/administrativ ansvarlig for 

kommunene. For St. Olavs hospital er det ønskelig å beholde en organisering som gir en 

kontraktspart å forhold seg til, i stede for opptil 12 forskjellige kommune. Det er flere 

samarbeidsformer mellom kommuner som kan benyttes, det er kanskje særlig administrativ 

vertskommune eller interkommunalt samarbeid etter kommuneloven som er aktuelt. Også IKS 

beskrives her, men dette er vel primært en organisasjonsform som egner seg for forretningsdrift og 

utviklingsarbeid. For vurderingen her er det lagt til grunn at den delen som i dag er beskrevet som 

forsknings- og utviklingsarbeid i vertskommunen ikke inngår i ny samarbeidsavtale med St. Olavs 

hospital.  

Det foreligger i dag en vertskommuneavtale, for å endre denne kreves at saken behandle i alle 

kommunestyrene som berøre, man vil da samtidig behandle spørsmålet om ny struktur på 

samarbeidet og fatte vedtak om dette. 

Det må tas stilling til valg av organisasjonsform samt avklare partenes forventninger og forpliktelser 

til hverandre, for så å utarbeide et avtaleutkast som kan ligge til grunn for samarbeidet og 

presenteres for kommunestyrene som grunnlag for endring av samarbeidsform. 

 For kommuner som skal drive samarbeid er det flere mulige samarbeidsformer, 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 5 A, samarbeid etter lov om interkommunale 

selskaper, som aksjeselskap eller ved interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.   

Noen få kommuner har også etablert samkommuner, en organisasjonsform som ble lovfestet som en 

valgmulighet i kommuneloven kapittel 5 B fra 2013. Alternativet samkommune vurderes ikke 

nærmere her, modellen er foreslått avskaffet og anses uaktuelt blant annet på bakgrunn av den 

pågående kommunereformprosessen  

Det er et rettslig skille mellom organiseringsformer der kommunal virksomhet drives som en del av 

kommunen (figurens venstre side), og organiseringsformer der kommunal virksomhet er organisert 

som et eget rettssubjekt (figurens høyre side), altså der en etablerer en ny organisasjon. Et eget 

rettssubjekt har partsevne og selvstendige rettigheter og plikter. Kommuneloven gjelder som 

hovedregel ikke for egne rettssubjekter, jf. kommuneloven § 2. Unntaket fra dette er samarbeid etter 

kommuneloven § 27. Figuren synliggjør også graden av «fristilling» fra kommunen. Dess lenger ut på 

figurens høyre side organiseringsformen er plassert, dess mindre «direkte» styring og kontroll har 

kommunen med virksomheten. 
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Kilde: Figuren er basert på en idé fra KS og Econ i 2000 og videreutviklet i boka Konkurranseutsetting i kommunene 

(Johnsen, Sletnes og Vabo red.) 2004 s. 41  

 

Aktuelle samarbeidsformer  
Modell  Formål  Øverste organ Kommunens 

styringsrett  

Vertskommune 
Kommuneloven kap.5A  
 
 

Utviklet for samarbeid 
om lovpålagte 
oppgaver og utøvelse 
av offentlig myndighet 

Myndigheten 
delegeres fra de 
samarbeidende 
kommunene til 
vertskommunen 
 
Saker av ikke prinsipiell 
karakter kan delegeres 
til administrasjonen.  
 
Saker av prinsipiell 
karakter må delegeres 
til nemnd.    

Den enkelte 
deltakerkommunen 
kan gi vertskommunen 
instruks om utøvelse 
av den delegerte 
myndigheten i saker 
som alene gjelder 
deltakerkommunen 
eller dennes 
innbyggere.  

Interkommunalt 
samarbeid – eget styre  
Kommuneloven § 27 

Utviklet med sikte på 
driftsmessig og 
administrativt 
samarbeid for å løse 
felles oppgaver.  

Styret Det enkelte 
kommunestyret kan 
ikke instruere styret 
som sådan, men styrer 
gjennom sine 
styrerepresentanter  

Interkommunalt 
selskap – IKS 
Lov om 
interkommunale 
selskap 

Utviklet for 
virksomheter med 
forretningsmessig preg 

Representantskapet Eierne utøver sin 
myndighet gjennom 
representantskapet. 
Det enkelte 
kommunestyret har 
instruksjonsrett 
ovenfor sine egne 
medlemmer i 
representantskapet  
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Vertskommune 

Vertskommunesamarbeid etableres ved at de respektive kommunestyrer vedtar en avtale om slik 

etablering, og samarbeidsavtale inngås. Deretter må deltakerkommunene treffe egne vedtak der de 

delegerer myndighet til vertskommunen. Det er vid adgang til å delegere myndighet, herunder 

myndighet til å treffe enkeltvedtak, til vertskommunesamarbeidet. 

To varianter av samarbeidet:  

 Administrativ vertskommune 

 Vertskommune med felles folkevalgt nemnd 

Administrativt vertskommunesamarbeid kan kun benyttes for oppgaver som ikke krever beslutninger 

av prinsipiell karakter. Er det nødvendig/ønskelig å legge beslutninger av prinsipiell betydning til 

samarbeidet, må det opprettes vertskommune med felles folkevalgt nemnd.  

For vertskommunesamarbeid med nemnd er det en forutsetning at nemnda utøver samme 

myndighet for alle kommunene, ønsker en endring må endringen gjennomføres for alle, eventuelt 

må kommunen trekke seg fra samarbeidet.  

Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

Kommuneloven § 27 gir stor frihet i forhold til organisering av samarbeidet, men har begrensninger i 

kommunestyrets mulighet til å overføre myndighet til styret, som utgangspunkt treffe avgjørelser 

som angår virksomhetens drifts- og organisasjonsoppgaver, ikke generell hjemmel for å delegere 

offentlig myndighetsutøvelse.  

Samarbeidet ledes av et styre og det foreligger krav til vedtekter for styret, det er også krav om at 

alle kommunene er representert i dette. Styret er å betrakte som et folkevalgt organ i hht. 

kommuneloven § 29 nr. 3, og følger dermed som utgangspunkt saksbehandlingsreglene i loven.  

Samarbeidet etter § 27 kan organiseres som et eget rettssubjekt, men trenger ikke være det. 

Vurderes i forhold til organets selvstendighet. Det er åpnet for at en saklig avgrenset del av 

styringskompetansen som unntak kan legges til en kommune, dette gjør at f.eks. 

arbeidsgiveransvaret kan tillegges en av deltakerkommunene. 

Interkommunale selskaper – IKS 

IKS er sammenlignbart med organisering og struktur i et AS, den vesentlige forskjellen er at deltakere 

i et IKS hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser.  

IKS ledes av representantskapet. Medlemmene til representantskapet oppnevnes av kommunestyret 

i den enkelte deltakerkommunen. Hver deltakerkommune skal ha minst et medlem i 

representantskapet. Kommunestyret har instruksjonsrett overfor sine representanter.  

Eierinnflytelsen utøves gjennom representantskapet som blant annet skal behandle budsjett, 

regnskap og økonomiplan for selskapet og representantskapet velger styre. Representantskapet kan 

instruere styret og selskapsavtalen kan ha bestemmelser om at nærmere angitte saker må 

godkjennes av representantskapet. Styret skal påse at selskapet drives i samsvar med selskapets 

formål, selskapsavtalen, budsjett og retningslinjer/vedtekter gitt av representantskapet.  
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Det er krav om at det foreligger en selskapsavtale som skal godkjennes av kommunestyrene i alle 

deltakerkommunene.  

Vurdering ved valg av samarbeidsform – muligheter og begrensninger  
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, 

markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.  

Her vil det derfor ved valg av selskapsform være vesentlig om samarbeidet skal omfatte frivillige 

og/eller lovpålagte oppgaver, forretningsdrift/tjenester og om det skal forutsettes at en oppnår 

utviklings- og forskningsresultater som en følge av samarbeidet.  

KS FoU prosjekt «Styring av og ledelse i kommunale nettverk/partnerskap» oppstiller tre 

hovedkriterier som utgangspunkt for vurdering av kommunalt samarbeid over kommunegrensene:  

 Demokratisk forankring 

 Åpenhet og gjennomsiktighet  

 Resultater ut fra forventet måloppnåelse  

Formålet med samarbeidet er avgjørende for valg av samarbeidsmodell.  

Vertskommune 

Det er fordeler og ulemper med alle de forskjellige samarbeidsmodellene. Vertskommunesamarbeid 

er bra for konkret avgrensede samarbeidsområder. Det er kommunene direkte som fastsetter 

rammer og innhold i samarbeidet i samarbeidsavtalen og myndighet overføres ved delegering. Dette 

innebærer at deltakerkommunene ikke har noen direkte styring over vertskommunens arbeid på 

området. Ved endringer kan deltakerkommunene endre samarbeidsavtalen og delegeringen. 

Modellen egner seg derfor ikke så godt for FoU arbeid. Dersom det skal overføres offentlig 

myndighet ved samarbeidet, er dette den foretrukne modellen, her er ikke begrensning i forhold til 

delegering av myndighet. Dersom utveksling/kjøp av tjenester skal inngå i samarbeidet må også 

dette avtalereguleres mellom kommunene for å kvalitetssikre at dette gjennomføres i tråd med lov 

om offentlig anskaffelse.  Et konkret avgrenset vertskommunesamarbeid hvor det ikke er behov for 

delegering av prinsipielle avgjørelsesmyndighet, kan organiseres som et administrativt 

vertskommunesamarbeid, ellers må en basere seg på et vertskommunesamarbeid med politisk 

nemnd. Det er fastsatt at nemnda skal ha minimum to deltakere fra hver kommune, et slikt 

styringsorgan blir fort stort og tungrodd og avgjørelsesmyndigheten vil fortsatt ligge i 

kommunestyret i de enkelte deltakerkommuner.  

Samarbeid § 27 

I interkommunalt samarbeid etter § 27, ligger eiers styringsmulighet gjennom de enkelte 

kommunenes deltakelse med representant i styret. Det er betydelige begrensninger i forhold til 

overføring av myndighet i et slikt samarbeid, modellen er primært tiltenkt administrativt- og 

organisatorisk samarbeid. Ved kjøp/deling av tjenester inn i et slikt samarbeid må dette forankres i 

avtalene med de enkelte kommunene. Vil være en utfordring ved stor vekt på forskning og 

utviklingsarbeid, ingen formell skranke mot dette, men må ha enighet og drøftelse underveis da 

samarbeidet er direkte underlagt den enkelte kommunes budsjett- og instruksjonsmyndighet. Det er 

og en modell som kan være utfordrende i forhold til litt langsiktig planlegging og forutberegnelighet. 
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Kan avhjelpes ved et langsiktig og detaljert avtalegrunnlag. Svært beskjeden lovregulering av ansvar 

og styringsforhold, krever detaljert regulering av dette i avtalen.  Modellen gir et godt skille mellom 

drift og forvaltning.   

IKS 

Et IKS opprettes som selvstendig rettssubjekt/selskap. Dette innebærer at kommunestyrene danner 

et selskap og vedtar en selskapsavtale, denne danner grunnlag for selskapets myndighet. 

Kommunestyret oppnevner representant og styrer gjennom denne, kommunen har ingen direkte 

innflytelse over styret i selskapet. Et IKS vil være en fleksibel modell med kortere beslutningsveier og 

godt skille mellom drift og forvaltning. Modellen er derfor velegnet for FoU arbeid. Normalt vil også 

kjøp av tjenester gjennom IKS dekkes av reglene om handel i egenregi i lov om offentlig anskaffelse. 

Problemet med organisasjonsformen kan være at det oppstår avstand mellom styrets beslutninger 

og de forventninger til selskapet som ligger i de enkelte deltakerkommunene. Innenfor IKS bør det 

for å sikre engasjement, debatt og reell politisk avklaring av eierorganets myndighet, etableres 

forutsigbare kommunikasjonsformer mellom kommunestyret og eierorgan som forankres i 

eierskapsmeldingen. En utfordring som de peker på etter erfaring i Fosen Helse er at det kan være 

krevende å komme frem til kostnadsfordeling samt at budsjettspørsmål og vedtekter kan skape 

interessekonflikter. Det er derfor viktig å sikre økonomiske rammene og inntektene i samsvar med 

forventningene til selskapet med tanke på stabilitet over tid. Dersom overføring av offentlig 

myndighet er vesentlig i samarbeidet, må en være klar over at det her er klare begrensninger i 

hvilken myndighet som kan overføres til IKS, per i dag omfatter ikke vertskommunesamarbeidet 

SIO/LIO overføring av offentlig myndighet. God regulering av ansvars og styringsforhold i lov om 

interkommunale selskap.  
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Vedlegg 6 Årsverksberegning  

Innledning 
I sammenheng med utredningen av ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i 
Orkdalsregionener det laget beregning av årsverk for de samlede tjenestene. For å illustrere 
utnyttelse av de samlede ressursene er det laget en skisse for utnyttelse av bemanning. 
 
Det er i denne beregningen satt opp to alternativer. 
 
Alternativ 1 inkluderer KAD-senger, mottak i sykehus, 24- timers observasjonspost, 
legevakt og legevakt-sentral. 
 
Alternativ 2 inkluderer KAD-senger, mottak i sykehus, 24- timers observasjonspost, 
legevakt, legevakt-sentral og poliklinisk aktivitet. 
I beregninger av bemanning er det flere muligheter for å kombinere ulike skiftordninger for å 
redusere ufrivillig deltid. Beregningene vil også vise effekten av å samle flere årsverk inn i en 
samlet drift slik som i alternativ 2. For å skissere behov for antall ansatte og utnyttelsen av den totale 
bemanningen på helg har hvert alternativ følgende underpunkter: 
 
A Illustrerer dagens 3-skift turnus med17

 arbeid hver 3. helg. 
 
B Illustrerer 2-skift turnus18

 med kun én langvakt lørdag eller søndag per daghelgene Dette 
kombinert med 3-skift turnus for noen ansatte som ikke går langvakter. Alle med arbeid 
hver 3. helg. 
 
C Illustrerer 2skift turnus hele helgen med arbeidshelg hver 4. helg. Dette kombinert med 3- 
skift turnus med arbeid hver 3. helg for noen ansatte som ikke går langvakter. 

 

Grunndata 
Det er flere metoder for å beregne årsverk og bemanning. I denne beregningen beregnes behovet 
utifra at hele driften skal bemannes av eget personell hele året rundt. Netto årsverk (2) er det en 
100% sykepleier-stilling reelt produserer i timer. 
 
Brutto årsverk er 35,5t x 52 uker = 1846t 
 
Netto årsverk (1) er 35,5t x 52 uker - ferie (35,5t x 5 uker =177,5t) = 1668,5t 
 
Netto årsverk (2) er 35,5t x 52 uker - ferie (35,5t x 5 uker =177,5t) - F3 (4 dager

19
 x 7,5t= 30) = 1638,5t 

  

                                                           
17

 3-skift turnus er dagvakt, aftenvakt, nattvakt. 
18

 2-skift turnus er 12t dagvakt og 12 nattvakt. 
19

 F3 er fri med lønn på halvparten av helligdagene som ikke er på søndager. 
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Oppsummering av beregning 
Oppsummeringen i tabellen er beregnet med et utgangspunkt i statisk bemanning i 52 uker. Brutto 
årsverksberegninger på grunn av at disse erstattes ved ferieavvikling 
4 

 

 

 

  



 

38 
 

Alternativ 1 
Beregningene til alternativ 1 gir en reel produksjon av sykepleier på 71.12320

 timer. Fagsykepleier i 
1,5 årsverk kommer i tillegg til reel produksjon. Ikke beregnet at fagsykepleier erstattes ved 
ferieavvikling. 
 

Alternativ 1a 
Med 3-skift turnus21

 og arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 69 ansatte for å bemanne 
helgene. Det gir en gjennomsnittlig stilling på 64,9%. 
 

Alternativ 1b 
Med 45 ansatte i 2-skift turnus22

 med arbeid hver 3. helg og 9 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 54 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 82,9%. 
 

Alternativ 1c 
Med 40 ansatte i 2-skift turnus med arbeid hver 4 helg og 24 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 64 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 69,9%. 

Alternativ 2 
Beregningene til alternativ 2 gir en reel produksjon av sykepleier på 84.23523

 timer. Fagsykepleier i 
1,5 årsverk kommer i tillegg til reel produksjon. Ikke beregnet at fagsykepleier erstattes ved 
ferieavvikling. Det er i alternativ 2 ikke beregnet at de 8 årsverkene med poliklinisk aktivitet erstattes 
ved ferieavvikling. 
 

Alternativ 2a 
Med 3-skift turnus24

 og arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 69 ansatte for å 
bemanne helgene. Det gir en gjennomsnittlig stilling på 76,5%. 11,6% høyere 
sammenlignet med alternativ 1. 
 

Alternativ 2b 
Med 45 ansatte i 2-skift turnus25

 med arbeid hver 3. helg og 9 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 54 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 97,8%. 14,9% høyere sammenlignet med alternativ 1. 
 

Alternativ 2c 
Med 40 ansatte i 2-skift turnus med arbeid hver 4 helg og 24 ansatte i 3-skift turnus med 
arbeid hver 3. helg vil alternativ 1 skape behov for 64 ansatte for å bemanne helgene. Det 
gir en gjennomsnittlig stilling på 82,5%. 12,6% høyere sammenlignet med alternativ 1. 

 

                                                           
20

 Reel produksjon er timer vakt i avdeling. 
21 3-skift turnus er dagvakt, aftenvakt, nattvakt. 
22 2-skift turnus er 12t dagvakt og 12 nattvakt. 

23
 Reel produksjon er timer vakt i avdeling. 

24
 3-skift turnus er dagvakt, aftenvakt, nattvakt. 

25
 2-skift turnus er 12t dagvakt og 12 nattvakt. 
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Vedlegg 7 Involvering og forankring 
Dato Fora/ Ansvarlig For hvem 

   

5. september Styringsgruppemøte  

7. september Husråd Orkdal/ Åm, Jystad  

9. september Regionråd/ Wangen Ordførere og rådmenn 

16. september Kommunekoordinatornettverk/ Wangen Helseledere i SiO-kommunene  

19. september Informasjon til ledere i SiO/ Wangen  

20.september Orientering tillitsvalgte SiO/ Wangen  

21. september Informasjonsmøte arbeidsgruppe/ Jystad Oppnevnte ressurspersoner  

22. september Avdelingsmøte SiO sengepost og LV Ansatte sengepost og legevakt 

28. september Politisk nemd SiO  

28. september Orientering i Kommunestyre Orkdal 

28. september Informasjon til Ort. Orkdal/ Jystad Ortopediske leger 

6- 7/ oktober Arbeidssamling Oppdal/ Jystad, Wangen, 
Mellesmo 

Oppnevnte ressurspersoner  

10. oktober Informasjon tillitsvalgte Orkdal/ Jystad  

18. oktober Styringsgruppemøte  

26. oktober Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 

03. november Ekstraordinært husråd/ Åm, Jystad Inkl verneombud og tillitsvalgte 

7. november Politisk nemd SiO/ Åm, Jystad  

10. november Kommuneleger med tillitsvalgt/ Wikell  

11. november Orientering FSU/ Jytsad  

16. november Avdelingsmøte mottak Orkdal/ Jystad  

16. november Orientering i Kommunestyre/ Wangen Orkdal 

18. november Orientering til helseledere/ Jystad, Åm Orkdalsregionen 

19. november Orientering sjef St. Olavs Eiendom/ Jystad  

22. november Styringsgruppemøte  

25. november Rådmannsutvalg Rådmenn 

7. desember Orientering tillitsvalgte SiO  

7. desember Ekstraordinært husråd/ Åm  

9. desember Regionrådsmøte/ Kvernmo Ordførere og rådmenn 

Referanser 
 Pasientjournalloven, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-42 

 Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter, 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-17-1757 

 Pasientjournalloven og helseregisterloven – Kommentarutgave, ISBN 9788215023946, Sverre 

Engelschiøn og Elisabeth Vigerust, 2015 

 Notat om Tilgang til Helse Midt-Norge sin journal 

 Veiledere til Norm for informasjonssikkerhet om felles journal og tilgang til 

helseopplysninger mellom virksomheter 

 Akuttmedisinforskriften 2015 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/akuttmedisinforskriften/id2409330/ 
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Sak s gang
Saknummer Utvalg Møtedato
3/18 Vertskommunenemnd SIO 12.03.2018

Avtale med St Olavs Hospital HF om drift av legevakt og Kommunale Akutte
Døgnsenger i Orkdal

Vedlegg
1 Avtale med St Olavs Hospital HF om drift av legevakt og Kommunale Akutte Døgnsenger i Orkdal
2 Avtale med St Olavs Hospital HF om drift av legevakt og Kommunale Akutte Døgnsenger i Orkdal
3 Tilgang til Helse Midt - Norge sin journal for virksomheten rundt St. Olav

Behandling i Vertskommunenemnd SIO - 12.03.2018

Avstemming

Rådmannens innstilling – enstemmig vedtatt

Vedtak i Vertskommunenemnd SIO - 12.03.2018

Vertskommunenemd for SiO anbefaler at kommunestyrene vedtar vedlagt avtale med St. Olavs Hospital HF om
drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.

Vedtaket forutsetter kval itetssikring av avtaleforslaget.

Rådmannens innstilling

Vertskommunenemd for SiO anbefaler at kommunestyrene vedtar vedlagt avtale med St. Olavs Hospital HF om
drift av legevakt og kommunale akutte døgnsenger.

Vedtaket forutsetter kvalitetssikring av avtaleforslaget.

Bakgrunn for saken

Behandling av PS 1/17 Styringsmodell SiO og organisering av legevakt og KAD - senger i Vertskommunenemnd
SIO - 04.04.2017

Vertskommunenemd vedtok blant annet:

Politisk fellesnemd anbefaler at det opprettes et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak, kommunale
senger og observasjonssenger mellom Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) og St. Olavs hospital,
Or kdal.



Det har blitt gitt orientering om status og framdrift i saken i møtet i vertskommunenemda 26.09.17 og 28.11.17 
Saken har vært gjenstand for drøfting i rådmannsutvalg og regionråd underveis. Sist i møter den 23.02.18 og 
2.03.18. 
 

Vurdering 

Som resultat av Mottaksprosjektet ble det nedsatt et forhandlingsutvalg mellom partene som har jobbet med å 
utforme forslag til en avtale mellom kommunene og St. Olavs hospital HF. Partene i avtalen er St. Olavs hospital 
HF og Orkdal kommune som vertskommune for kommunal legevakt på vegne av til sammen 11 kommuner. 
Partene har nå utarbeidet et forslag til avtale som presenteres i denne saken.  
 
Det vises til vedlagte utkast til avtale 
 
Sentrale punkter i avtalen: 
 
 St. Olavs hospital HF overtar arbeidsgiveransvaret for kommunalt ansatte i form av en 

virksomhetsoverdragelse av drift av samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO), legevakt og 
KAD-senger. Dette gjelder alt personell ansatt i enheten SiO bortsett fra fast ansatte leger i 
kommunen.  

 St. Olavs hospital HF har driftsansvar for legevakt og KAD-senger.  
 Driften skal organiseres og utføres på en slik måte at den sikrer ivaretakelse av kommunens sørge-

for-ansvar, samtidig som den også ivaretar hensynet til sykehusets akuttmottak og 
observasjonssenger.  

 Arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsutvikling skal videreføres slik at 
myndighetskrav i lov og forskrift oppfylles i avtaleperioden.  

 Partene er enige om å arbeide videre med desentrale løsninger for å styrke lokal beredskap. 
 Mottaksenheten er en avdeling i St Olav hospital HF, og arbeidet med forslag til handlingsplan/ 

økonomiplan og årlig driftsbudsjett for avdelingen følger sykehusets rutiner og regelverk. 
 Prinsipper for kostnadsfordeling: 

o Kommunene kjøper drift av 5 KAD-senger fra St Olavs hospital HF 
o Kommunene kjøper drift og koordinering av legevaktfunksjoner innenfor definert åpningstid 

fra St Olavs hospital HF 
o St Olavs hospital HF bærer investeringskostnaden knyttet til ombygging av lokaler  
o Dagens husleie videreføres 

 Rapportering og styring: 
o St. Olavs hospital HF rapporterer kvartalsvis til vertskommunen om økonomi, avvik, bruk av 

observasjonssenger og KAD-senger og øvrig drift 
o St. Olavs hospital HF rapporterer til rådmannskollegiet to ganger pr år samt i tilknytning til 

årsoppgjør, årsmelding og budsjettprosess. 
 Evaluering: 

o Avtalen og erfaringer med en felles driftsenhet evalueres løpende i dialog mellom partene. 
Avtalen kan sies opp med ett års varsel.  

o Pasienterfaringer skal inngå i evaluering av ordningen. 
o St. Olavs hospital HF vil samarbeide med NTNU v/ Handelshøyskolen om evalueringen. 

 Oppstart av ny driftsenhet: 
o Partene er enige om at avtalen bør gjelde fra det tidspunkt når ombyggingene i 1. etg på St. Olavs 

hospital, Orkdal er fullført og innflyttingsklare. 
 

Avtalen ble behandlet i styret i St Olavs Hospital HF 22.02.18 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser 

Ut fra foreliggende planer for bemanning og drift, er total besparelse ca. 12 millioner kroner samlet sett for 
sykehuset og kommunen. Dette utgjør om lag 20 % innsparing i forhold til dagens driftsutgifter. Denne 
besparelsen fordeler seg med ca 50 % på St. Olavs hospital og 50 % på kommunen. 
 



Viser til vedlagt økonomisk utredning/beregning 

Konsekvenser for vedtatte målsettinger 
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SAKSFREMLEGG 
 

Sak 17/18 Avtale mellom Orkdal kommune og St. Olavs hospital HF 
om felles drift av akuttmottak, legevakt, 
observasjonssenger og kommunale akuttsenger for 
kommuner i Orkdalsregionen 
 

Utvalg: Styret for St. Olavs hospital HF 
Dato: 22.02.2018 
Saksansvarlig:  Tor Åm 
Saksbehandler:  Gun Ekeberg 
Arkivsak: 16/8546-27    
Arkiv: 020  

 
Innstilling  

1.       Styret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale med Orkdal       
      kommune om drift av akuttmottak, legevakt, observasjonssenger og 
      kommunale akuttsenger for kommuner i Orkdalsregionen. 

2. Administrerende direktør gis fullmakt å underskrive avtalen samt å 
gjennomføre virksomhetsoverdragelse som beskrevet i avtalens punkt 5 når 
avtalen er godkjent i kommunene. 

3. Administrerende direktør gis også fullmakt til å gjøre mindre vesentlige 
redaksjonelle endringer i avtalen. Hvis den kommunale behandlingen 
resulterer i ønske om vesentlige endringer, fremlegges avtalen til ny 
styrebehandling. 

4. Når avtalen er underskrevet, ber Styret om å få seg forelagt tidsplan for 
gjennomføring av tiltaket samt plan for realisering av de skisserte 
effektiviseringsgevinster. 

5. Styret tar til orientering at B2 planlegges brukt som en ordinær sengepost 
etter oppgradering.  

 
 
  



VEDLEGG 
Nummererte vedlegg som følger saken: 

1. Forslag til avtale  
2. Besparelse Orkdalsutredning felles mottaksenhet 
3. Drøftingsprotokoll 16.01.2018 

 
 
BAKGRUNN 
I styresak 3/17 Scenario St. Olavs hospital, Orkdal vedtok Styret at målbildet beskrevet i 
saken skal legges til grunn for videre utvikling av virksomheten på Orkanger for perioden 
2018 – 2021.   
 
I styresak 4/17 «Ny driftsmodell for øyeblikkelig hjelp i Orkdalsregionen» ble resultatene av 
utredning av mottaksfunksjon lagt fram for styret. Modellen «Ny mottaksfunksjon» består 
av felles drift av akuttmottak, legevakt, observasjonssenger, kommunale akutte 
døgnsenger(KAD senger) ved St. Olavs hospital HF, Orkdal.  Styret ba administrerende 
direktør arbeide videre for å få fram et forslag til en bindende avtale med kommunene i 
Orkdalsregionen om en ny driftsmodell for håndtering av øyeblikkelig hjelp i 
Orkdalsregionen. 
 
I styresak 82/17 «Ny mottaksfunksjon i Orkdalsregionen» vedtok Styret ombygging av 1. og 
2. etasje ved St. Olavs hospital HF, Orkanger for å gi plass til felles mottak/legevakt.  
Styret ba videre administrerende direktør om å sluttforhandle forslag til en avtale om felles 
mottak/legevakt og drift av senger, basert på prinsipper redegjort for i saken. 
 
 
FAKTISKE OPPLYSNINGER 
Som resultat av Mottaksprosjektet ble det nedsatt et forhandlingsutvalg mellom partene 
som har jobbet med å utforme forslag til en avtale mellom kommunene og St. Olavs 
hospital HF. Partene i avtalen er St. Olavs hospital HF og Orkdal kommune som 
vertskommune for kommunal legevakt på vegne av til sammen 12 kommuner. 
Partene har nå utarbeidet et forslag til avtale som presenteres i denne saken.  
 
Det vises til vedlagte utkast til avtale. 
 
Sentrale punkt i avtalen: 

 St. Olavs hospital HF overtar arbeidsgiveransvaret for kommunalt ansatte i form av en 
virksomhetsoverdragelse av drift av samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO), 
legevakt og KAD-senger. Dette gjelder alt personell ansatt i enheten SiO bortsett fra fast 
ansatte leger i kommunen.  

 St. Olavs hospital HF har driftsansvar for legevakt og KAD-senger.  

 Driften skal organiseres og utføres på en slik måte at den sikrer ivaretakelse av 
kommunens sørge-for-ansvar, samtidig som den også ivaretar hensynet til sykehusets 
akuttmottak og observasjonssenger.  

 Arbeidet med kvalitet, pasientsikkerhet og kunnskapsutvikling skal videreføres slik at 
myndighetskrav i lov og forskrift oppfylles i avtaleperioden.  

 Partene er enige om å arbeide videre med desentrale løsninger for å styrke lokal 
beredskap. 



 Mottaksenheten er en avdeling i St. Olav hospital, og arbeidet med forslag til 
handlingsplan/ økonomiplan og årlig driftsbudsjett for avdelingen følger sykehusets 
rutiner og regelverk. 

 Prinsipper for kostnadsfordeling: 
o Kommunene kjøper drift av 5 KAD-senger fra St. Olavs hospital  
o Kommunene kjøper drift og koordinering av legevaktfunksjoner innenfor 

definert åpningstid fra St Olavs hospital 
o St Olavs hospital bærer investeringskostnaden knyttet til ombygging av lokaler  
o Dagens husleie videreføres 

 Rapportering og styring: 
o St. Olavs hospital rapporterer kvartalsvis til vertskommunen om økonomi, avvik, 

bruk av observasjonssenger og KAD-senger og øvrig drift 
o St. Olavs hospital rapporterer til rådmannskollegiet to ganger pr år samt i 

tilknytning til årsoppgjør, årsmelding og budsjettprosess. 

 Evaluering: 
o Avtalen og erfaringer med en felles driftsenhet evalueres løpende i dialog mellom 

partene. Avtalen kan sies opp med ett års varsel.  
o Pasienterfaringer skal inngå i evaluering av ordningen. 
o St. Olavs hospital vil samarbeide med NTNU v/ Handelshøyskolen om evalueringen. 

 Oppstart av ny driftsenhet: 
o Partene er enige om at avtalen bør gjelde fra det tidspunkt når ombyggingene i 1. 

etg på St. Olavs hospital, Orkdal, er fullført og innflyttingsklare. 
 

 
Bygningsmessige konsekvenser: 
Siden investeringen for ombygging av 1. og 2. etasje ble vedtatt i sak 82/17 har 
organisasjonsutviklingsprosjektet og videre arbeid med driftsavtalen resultert i at KAD- og 
observasjonssengene skal driftes av Klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Enheten ønskes 
lokalisert i A4 der KAD-sengene er nå. Dette sees i sammenheng med økt mulighet for 
korttidsobservasjon i det nye mottaket i 1. etasje. Samtidig vil en slik løsning gi økt 
fleksibilitet i bruk av senger totalt på St. Olavs hospital, Orkdal. 
 
Vedtaket i sak 82/17 omfattet byggetrinn 1.2: «Oppgradere B2- sengeområde og etablering 
av KAD/ observasjon» med et opprinnelig budsjett på 16 mill. Byggetrinn 1.2 vil fortsatt 
omfatte oppgradering av sengefløy B2. Dette tiltaket er nødvendig for å nå dagens krav til 
standard på sengerom og støtterom på sengeenheter. I tillegg vil dette være en 
forberedelse for neste byggetrinn som planlegges for dagkirurgi i A2. B2 må være ferdig 
oppgradert før A2 kan påbegynnes av hensyn til midlertidig drift av senger i byggeperioden. 
Oppgradering av medisinsk sengepost i B2 antas å kunne la seg gjennomføre innenfor 
samme budsjett som opprinnelig var avsatt i Byggetrinn 1.2. 
 
Det presiseres at budsjettet gjelder bygningsmessige tiltak, uten medisinskteknisk utstyr. 
 
 
 
 
 
 



DRØFTING 
Driftsmodellen med felles akuttmottak/ legevakt og felles drift av KAD- senger og 
observasjonssenger er både ambisiøs og krevende. I norsk sammenheng vil den 
representere noe nytt i et samhandlingsperspektiv ved at den legger opp til felles drift av en 
avdeling som reguleres både av spesialisthelsetjenesteloven og helse- og 
omsorgstjenesteloven. I driftsmodellen har kommunen fortsatt sørge for-ansvaret for 
tjenester i hht Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene og kjøper tjenester fra St. 
Olavs hospital. Partene har forventninger til at et sentralt felles mottak/ legevakt vil føre til 
kvalitetsmessige gevinster for pasientene. Partene har også ambisjoner om å samarbeide 
for å videreutvikle desentraliserte tilbud til befolkningen. Målet er økt trygghet for 
befolkningen, spare pasienten for belastende unødvendige reiser, og sikre rett pasient på 
rett sted til rett tid. Pasienterfaringsundersøkelser skal inngå som en del av evaluering av 
modellen.  
 
Modellen vil gi en betydelig økonomisk innsparing for begge parter.  
Avtalen vil bli evaluert løpende i dialog mellom partene. St. Olavs hospital vil også 
samarbeide med NTNU, Handelshøyskolen når det gjelder evalueringen av avtalen.  
 
Styrevedtaket i sak 82/17 omfatter oppussing av B2 i 2.etg., og var begrunnet i at 
KAD/observasjonssenger skulle legges hit. Når KAD/ observasjonssenger nå planlegges lagt 
til B4 i 4.etg faller denne begrunnelsen bort.  Av hensyn til den samlede planlagte 
oppgraderingen av St. Olavs hospital, Orkdal, er det imidlertid ønskelig at ombyggingen 
allikevel skjer nå. Administrerende direktør anbefaler derfor at styrevedtaket om oppussing 
av B2 i sak 82/17 ikke endres. 
 
 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER 
Ut fra foreliggende planer for bemanning og drift, er total besparelse ca. 12 millioner kroner 
samlet sett for sykehuset og kommunen. Dette utgjør om lag 20 % innsparing i forhold til 
dagens driftsutgifter.  
 
Prinsipper for kostnadsfordeling 

• Kommunene kjøper drift av 5 KAD-senger fra St Olavs hospital 

• Kommunene kjøper drift og koordinering av legevakt fra St Olavs hospital 

• St Olavs hospital bærer investeringskostnaden knyttet til ombygging av lokaler 

• Dagens avtalte husleie videreføres 

Prinsipper for fordeling av effektiviseringsgevinster: 

 Innsparing på sengedrift fordeles ut fra hvor mange senger som drives i en ny felles 

sengepost med 7 Observasjonssenger ved St. Olavs hospital, Orkdal sjukehus og 5 

KAD-senger. Innsparing i forhold til før-kostnad fordeles altså med henholdsvis 7/12 

til St. Olavs hospital og 5/12 til kommunene. 

 Innsparing på drift i felles mottak fordeles ut fra andel av kostnadene partene har i 

et «før-regnskap». Av de totale kostnadene før felles mottaksenhet, har sykehuset 

72 % av kostnadene mens kommunene har 28 % av kostnadene. Innsparingen 

fordeles i hht denne fordelingsnøkkelen. 



 
 
 
KONKLUSJON 
Administrerende direktør anbefaler at Styret gir administrerende direktør fullmakt til å 
inngå avtale med kommunene i Orkdalsregionen om felles drift av akuttmottak, 
observasjonssenger, legevakt og KAD-senger forutsatt at avtalen godkjennes i kommunene. 
 
Administrerende direktør anbefaler at oppgradering av St. Olavs hospital, Orkdal, innenfor 
de investeringsrammer som ble vedtatt i sak 82/17, gjennomføres som planlagt. 
 
 
 
 
 
 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Eldrerådet   

Møtedato: 13.06.2018 

Sak: 14/18  Arkivsak: 18/1443 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - VERTSKOMMUNEAVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID OG 

KOMMUNALE DØGNSENGER (KAD) OG MELLOM ORKDAL KOMMUNE OG KOMMUNER I 

ORKDALSREGIONEN 

 

Vedtak: 

 

Vertskommunesavtale om legevaktsamarbeid og kommunale døgnsenger (KAD) og mellom Orkdal 

kommune og kommuner i Orkdalsregionen tas til orientering. 

 

Ber om å få tilsendt saksfremlegg som er forståelig.  

 

Enstemmig.  

 

 

 

Behandling: 

Eldrerådets behandling i møte 13.06.18 

 

Ber om å få tilsendt saksfremlegg som er forståelig.  

 

Enstemmig.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: 518  

Arkivsaksnr.: 18/1427    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID OG 

KONTORKOMMUNEAVTALE MELLOM SKAUN KOMMUNE OG KOMMUNER 

I ORKDALSREGIONEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

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

kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen.  

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

2019 slik at denne kan behandles politisk før 1.1 2020. 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale  

2. Vedtekter for Orkdalsregionen  

3. Besparelse Orkdalsutredning felles mottaksenhet 

 

Saksopplysninger:   

 

BAKGRUNN 

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

Orkdalsregionen og i helsesamarbeidet på utviklingssiden. 

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

mottaksfunksjon tilknytta Orkdal sjukehus gjør at utviklingsarbeidet kan organiseres på andre 

måter. 

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

stillingsressurs på helseutvikling.  

 Skaun kommune er ønsket som kontorkommune 

 

 

VURDERING 

 



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

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

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

 

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

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

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

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

og det har vært enighet om oppgaveløsing og kostnadsfordeling  

(Agdenesmodellen). Samarbeidet reguleres etter vedtekter for regionrådet i Orkdalsregionen 

(se vedlegg). Medlemskommunene er pr i dag Agdenes, Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, 

Hemne, Rindal, Meldal, Skaun. I tillegg er Rennebu, Surnadal, Halsa og Ørland observatører 

og betaler halv medlemsavgift.  

 

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

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

valgte en ikke hensiktsmessig organisasjonsform på SiO. I 2016 kom St. Olavs Hospital med 

et initiativ til å utrede muligheten for å danne en felles mottaksfunksjon på Orkdal sjukehus. 

Formålet var å spare penger og yte bedre tjenester. Denne utredningen konkluderte med at 

det anbefales å opprette et samarbeid om felles drift av legevakt, akuttmottak og KAD-

senger. Utredningen anbefaler at det skjer en driftsoverdragelse av legevakt og KAD fra 

Orkdal kommune som vertskommune til St. Olavs Hospital.   

 

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

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

samarbeide om det samme har vært vanskelig å oppnå. Etter hvert har det kommet til enighet 

om at regionrådet i Orkdalsregionen kan ta ansvar for utviklingsområdet innen 

helsesamarbeidet. På et møte mellom ordførerne i Orkdalsregionen 1. februar 2018, kom de 

frem til noen prinsipper for det videre samarbeidet innen helseutvikling i Orkdalsregionen. 

  

Blant disse var at SiO splittes i SiO drift og SiO utvikling. Videre var det enighet om at det 

avsettes nok midler til en personressurs på heltid og nok midler til drift av avtalte oppgaver og 

oppstartsutredninger. I samme møte ble det understreket at det er viktig at det lages gode 

koblinger mellom drift og utvikling, og at utvikling kan legges til en annen kontorkommune 

enn Orkdal. I nevnte ordførermøte ble det gitt uttrykk for at helsesamarbeidet trengte en 

«restart» og denne omorganiseringen vil gavne det formålet. Det har vært gitt uttrykk for 

bekymring for utviklingsområdet når SiO i sin nåværende form opphører med en 

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

vilje til å videreføre utviklingsarbeidet innen helseområdet i Orkdalsregionen.  

 

Det økonomiske omfanget av dagens sekretariatsfunksjon i Orkdalsregionen videreføres. 

Helsesamarbeidet videreføres med samme økonomiske ramme som sekretariatsfunksjonen i 

dagens regionråd, justert for lønnsbetingelser. Budsjett 2018 for sekretariatet er i dag kr 

1.312.000,-. Justert for lønn vil tilsvarende for helseutviklingsdelen være kr 1.560.000.   

 

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

hvor den totale besparelsen fremkommer.  

 



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

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

kostnadsfordelingen på nytt. Regionrådet skal utrede kostnadsfordelingen før sommeren 2019 

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

 

 

 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 

 

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

 interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og 

kommuner i Orkdalsregionen 

 

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

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

2020. 

 

 



 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Avtale om interkommunalt samarbeid og 

kontorkommuneavtale 
Avtale mellom samarbeidskommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, 

Rindal, Skaun, Snillfjord, Surnadal og Orkdal om regionrådet i Orkdalsregionen 
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1 Parter 
Avtalen er inngått mellom: 
Agdenes kommune 
Frøya kommune 
Hemne kommune 
Hitra kommune 
Meldal kommune 
Orkdal kommune 
Rennebu kommune 
Rindal kommune 
Snillfjord kommune 
Surnadal kommune 
 
= deltakerkommunene  
 
og Skaun kommune (kontorkommunen) 
 
om kontorkommune for sekretariatet i Orkdalsregionen 
Deltakerkommunene og kontorkommunen utgjør samarbeidskommunene 
 
Fra 1. januar 2020 blir flere av kommunene i avtalesamarbeidet slått sammen. Intensjonen med 
dette avtalesamarbeidet er at det skal videreføres under den nye kommunestrukturen. 

2 Bakgrunn og formål  

2.1 Bakgrunn 
Avtalen erstatter tidligere avtale vedrørende samarbeid mellom kommunene i Orkdalsregionen 

datert 5. september 2013. Avtalen legger opp til at utviklingsarbeidet på helseområdet legges inn 

under gjeldende styringsform i Orkdalsregionen, hvilket innebærer valgfrihet i deltakelse i prosjekter. 

2.2 Formål 
Vedtektene i Orkdalsregionen danner basis for dette samarbeidet.  

Formålet med denne avtalen er å legge til rette for å oppfylle målene i hver enkelt kommune sine 
utviklingsplaner, samt de felles mål som kommunene setter seg. 
 
I innledning på §3 i vedtektene for Orkdalsregionen heter det: 
«Orkdalsregionen skal være deltakerkommunenes felles utviklings- og samordningsorgan og har som 
formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens utvikling i en nasjonal 
og internasjonal konkurransesituasjon.» 
 
I tillegg til innholdet for samarbeidet listet opp i §3 i vedtektene, skal det heretter samarbeides innen 
helse, omsorg og folkehelse.  Eksempler på dette er:  

 

 Utredning av fremtidig tjenestesamarbeid 

 Helseplattformen og velferdsteknologi 

 Rekruttering 



 

 

 Kompetanseutvikling 

 Helseledernettverk 

 Kommuneoverlegenettverk 

 Påvirke lokalt, regionalt og nasjonalt innen samhandling 

 Bistå kommunenes utviklingsdialog med St. Olavs Hospital og KS 

 Rådgiver for rådmannsutvalget i oppfølging av samarbeid om helsetjenester 
 
Sekretariatet legger frem forslag til handlingsplan og budsjett for rådmannsutvalget og AU før det 
behandles i regionrådet. Det skal ikke være konvensjonell helsedrift i regi av Orkdalsregionen. Ny 
drift kan være en konsekvens av utredninger, men må i så fall legges til et annet avtalesamarbeid.  
Sekretariatet i Orkdalsregionen utarbeider årlige budsjetter og aktivitetsplan. Til dekning av 

Orkdalsregions aktiviteter tilligger en forventning av mobilisering av ekstern finansiering utover 

grunnfinansieringen som samarbeidskommunene står for. 

3 Kontorkommunen 

3.1 Virksomhetsoverdragelse 
Inngåelse om avtale om ny kontorkommune forutsetter en virksomhetsoverdragelse for berørte 

medarbeidere. 

3.2 Bemanning 
Sekretariatet for regionrådet tilsettes i kontorkommunen basert på denne avtalen og skal bemannes 

med følgende funksjoner: 

 Daglig leder for regionrådet i Orkdalsregionen 

 Daglig leder for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen 

Sekretariatet skal ha kapasitet til å forestå forprosjektering og koordinering av virksomheten i regi av 

Orkdalsregionen. 

Ansettelse og oppsigelse skjer i kontorkommunen etter råd fra arbeidsutvalget (AU) for regionrådet. 

Årlig revisjon av lønns- og arbeidsvilkår skjer etter innstilling fra AU. 

Bemanning er to årsverk. Endring av antall årsverk skal behandles i regionrådet. Eventuelle 

prosjektstillinger skal godkjennes av regionrådet på forhånd. 

3.3 Avtalens forankring i vedtektene i Orkdalsregionen og kommuneloven 
Regionrådet i Orkdalsregionen er et samarbeid mellom et varierende antall kommuner i de vestlige 

deler av Trøndelag, og som har sin opprinnelse flere tiår tilbake. Dagens vedtekter i Orkdalsregionen 

er sist revidert 27.1.2017.  

Denne avtalen er regulert etter §27 i kommuneloven. Avtalen forutsetts videreført under tilsvarende 

vilkår regulert under ny kommunelov. 

3.4 Styring 
Styringsform er beskrevet i vedtektene for Orkdalsregionen og vil følge §27 i kommuneloven. 

Kontorkommunen skal være representert i AU. 



 

 

3.5 Kontorkommunens ansvar 
Kontorkommunen har arbeidsgiveransvar og stiller med to samlokaliserte kontorplasser, nødvendig 

infrastruktur inkludert IKT og regnskap, jamfør §9 i vedtektene. 

3.6 Myndighet og oppgaver 
Kontorkommunen har arbeidsgiveransvar for ansatte og skal legge til rette for sekretariatets 

arbeidsoppgaver, herunder administrativ støtte, lokaler og materiell.  

3.7 Arkiv 
Inn og utgående post, samt arkivverdige dokumenter arkiveres.  

4 Økonomi 
Sekretariatet i Orkdalsregionen er en enhet i kontorkommunen, og arbeidet med forslag til 

handlingsplan/økonomiplan og årlig driftsbudsjett for Orkdalsregionen følger kontorkommunens 

rutiner og regelverk.  Sekretariatet i Orkdalsregionen oversender samarbeidskommunene årsbudsjett 

innen utgangen av september hvert år. Sekretariatet legger frem forslag til handlingsplan og budsjett 

for rådmannsutvalget og AU før det behandles i regionrådet.  

Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering (pris- og lønnsvekst i 

henhold til årlig statsbudsjett) av forrige års budsjett om ikke annet er avtalt. 

4.1 Kostnadsfordeling 
Regionrådet utreder ny kostnadsfordeling før sommeren 2019 med påfølgende politisk behandling 

før 1.1 2020. Rådmannskollegiet effektuerer utredningen. For 2019 gjelder følgende 

kostnadsfordeling: 

4.1.1 Sekretariatet i Orkdalsregionen 

Utgifter til sekretariatet fordeles etter gjeldende Agdenesmodell for 2019 for fullverdige medlemmer 

og observatører. Fullverdige medlemmer i 2019 er: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rindal, 

Skaun, Snillfjord og Orkdal. Observatører er: Ørland, Surnadal, Halsa og Rennebu. 

4.1.2 Helseutviklingssamarbeidet 

For helseutviklingssamarbeidet i 2019 fordeles utgiftene etter Agdenesmodellen på kommunene 

Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Meldal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord, Surnadal og Orkdal. 

4.2 Utvikling av samarbeidet – evaluering  
Avtalen og den tilhørende finansieringsmodellen skal evalueres og vurderes på ny senest i løpet av 

2020. AU organiserer evalueringen. 

4.3 Ikrafttredelse, endringer 
Avtalen trer i kraft fra 1.1.2019. Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har vedtatt avtalen. 

Det kreves enighet mellom alle samarbeidskommunene for å endre avtalen. Eventuelle endringer i 

denne avtalen må vedtas i samarbeidskommunenes kommunestyrer. 

5 Mislighold 
Dersom en av deltakerkommunene misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan de 

øvrige samarbeidskommunene ved enstemmighet beslutte at kommunen skal utelukkes fra 

samarbeidet. 



 

 

6 Tvister 
Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet.  Dersom partene 

ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene.  Verneting skal være 

Sør-Trøndelag tingrett. 

7 Avtalens varighet 
Avtalen er inngått uten tidsavgrensning, men med rett til oppsigelse for den enkelte 

samarbeidskommune i samsvar med bestemmelsenes i punkt 8, oppsigelse. 

8 Oppsigelse 
Deltakerkommunene kan ved skriftlig varsel til kontorkommunen si opp avtalen med ett års varsel 

regnet fra det tidspunkt kontorkommunen mottar oppsigelsen. 

Kontorkommunen kan ved skriftlig varsel til deltakerkommunene si opp avtalen med to års varsel 

regnet fra det tidspunkt deltakerkommunene mottar oppsigelsen. Sies avtalen opp av 

kontorkommunen anses samarbeidet opphørt to år etter at varsel er mottatt av 

deltakerkommunene. Ved uttreden av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale 

innskudd regnet fra 1. januar året etter at uttredelse har skjedd. Ved uttreden av samarbeidet 

refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet. 

  



 

 

 

 

Agdenes kommune 

 
Dato, sted…………………………….…... 

 

……………………………………….…... 
Ordfører 

 

Frøya kommune 

 
Dato, sted…………………………………. 

 

…………………………………………….. 
Ordfører 

 

Hemne kommune 

 
Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 
 

     

 Surnadal kommune 

 
 Dato, sted…………………………………... 

 
  ……………………………………………… 

  Ordfører   
 

 

Hitra kommune 
 

Dato, sted…………………………………. 
 

……………………………………………. 

Ordfører 
 

       

 Meldal kommune 
 

 Dato, sted…………………………………. 
 

 ……………………………………………. 

Ordfører 

 
Orkdal kommune 

 
Dato, sted…………………………………. 

 

……………………………………………. 
Ordfører 

 

 
Rennebu kommune 

 
 Dato, sted…………………………………. 

 

……………………………………………. 
Ordfører 

 

Rindal kommune 

 
Dato, sted………………………………….. 

 
…………………………………………….. 

Ordfører 

 

 

Skaun kommune 

 
Dato, sted…………………………………. 

 
……………………………………………. 

Ordfører 

 

Snillfjord kommune 
 

Dato, sted………………………………….. 
 

……………………………………………. 

Ordfører 
 

        

 

 



Vedtekter for regionrådet i Orkdalsregionen 
Gjeldende fra 27.1.2017 

§ 1.        Medlemmer 

”Orkdalsregionen” er et felles samarbeidsorgan for kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, 
Hitra, Meldal, Orkdal, Rindal, Skaun og Snillfjord. 

Andre kommuner kan tas inn som medlemmer etter vedtak i alle deltakerkommunene. 

Den enkelte deltakerkommune skal uten begrensninger kunne delta i andre regionale 
samarbeidsorganer. 

§2.        Observatørkommuner 

Kommuner som deler grense med en av medlemskommunene i Orkdalsregionen kan bli tatt 
opp som observatør til regionrådet. Observatørkommuner tas opp av regionrådet og krever 
enstemmighet. Som observatør kan de respektive kommunene stille med ordfører og rådmann 
på regionrådsmøter. Disse har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Representanter for 
observatørkommunene er ikke valgbare til tillitsverv i regionrådet. Observatørkommunene er 
med og finansierer daglig drift av regionrådet, satt til halv medlemsavgift i forhold til 
medlemskommunene. 

§ 3.        Formålet med Orkdalsregionens virksomhet 

Orkdalsregionen skal være deltakerkommunenes felles utviklings- og samordningsorgan og 
har som formål å ivareta felles interesser, utarbeide felles strategier og styrke regionens 
utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. 

Fellesoppgaver er 

 Utredning og etablering og styring av interkommunalt samarbeid om 
utviklingsoppgaver, tjenesteproduksjon og forvaltningsoppgaver 

 Samferdsel, kommunikasjoner 
 Nærings- og sysselsettingsspørsmål 
 Utdanningstilbud 
 Reiseliv 
 Offentlige virkemidler 
 Forsknings- og utviklingsoppgaver 
 Informasjonsvirksomhet 

Orkdalsregionen kan selv initiere handlingsprogram, prosjekter og utredninger i saker av 
regional karakter. Orkdalsregionen kan også initiere interkommunalt samarbeid om 
tjenesteproduksjon, utviklingsoppgaver og forvaltningsoppgaver. Vedtak om iverksetting av 
slikt samarbeid gjøres av kommunestyrene i hvert enkelt tilfelle. 



Regionrådet i Orkdalsregionen fungerer som styringsgruppe/referansegruppe for aktuelle 
prosjekter/utredningsarbeider og kan opprette arbeidsgrupper knyttet til særskilte saker etter 
behov. 

Regionrådet i Orkdalsregionen kan fungere som styringsorgan for deler av 
tjenestesamarbeidet der det ikke er snakk om myndighetsutøvelse etter særlov, og det ikke 
etableres et særskilt folkevalgt organ for hver enkelt tjeneste. 

Dersom regionrådet finner det hensiktsmessig, kan Orkdalsregionen mot vederlag påta seg 
oppdrag for en eller et begrenset antall kommuner. 

§ 4.        Forankring i kommuneloven 

Samarbeidet er etablert i henhold til kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid til 
løsning av felles oppgaver, men ikke som et eget rettssubjekt. 

§ 5.        Styringsorganene 

Regionrådet er Orkdalsregionens øverste styringsorgan. Ordføreren og en representant for 
opposisjonen oppnevnes av deltakerkommunene for valgperioden og deltar sammen med 
rådmannen som medlemmer i regionrådet. 

Ordføreren utøver kommunens stemmerett i regionrådet. Representanten for opposisjonen 
deltar med møte- og talerett, og det samme gjelder rådmannen. 

Ordførerne utgjør styret for samarbeidet i henhold til kommunelovens §27. 

Regionrådet velger blant ordførerne et arbeidsutvalg for to år om gangen, bestående av leder, 
nestleder og inntil to øvrige ordførere, samt et varamedlem. Lederen i Rådmannskollegiet har 
møte- og talerett i arbeidsutvalget. Ordfører i Orkdal skal være fast medlem i arbeidsutvalget. 

Det tilstrebes en geografisk fordeling av medlemmene i AU. 

Møte- og talerett i regionrådet har også fylkesmannen, fylkesordføreren og fylkesrådmannen i 
Sør-Trøndelag eller noen disse lar seg representere ved. 

Det velges en valgkomite bestående av to ordførere og en rådmann. Disse velges for to år. 
Valgkomiteen legger frem en innstilling på leder og medlemmer til arbeidsutvalget. 
Innstillingen legges frem på siste regionrådsmøte hvert år. 

§ 6.        Rådmannskollegiet 

Rådmannskollegiet består av rådmennene fra deltakerkommunene. Kollegiet velger selv sin 
leder og nestleder og et eventuelt arbeidsutvalg. 

§ 7.        Samarbeidets avgjørelser 

Konsensusprinsippet legges til grunn for regionrådets avgjørelser i saker av felles interesse 
som krever beslutning om handling eller ressursbruk fra deltakerkommunenes side. I slike 
saker kan ikke regionrådet binde den enkelte deltakerkommune, men derimot innstille overfor 



kommunestyrene i deltakerkommunene til likelydende vedtak. Deltakerkommunene har 
reservasjonsrett i saker eller prosjekt der de ikke ønsker å delta. 

I høringssaker kan regionrådet gjøre endelig vedtak på vegne av regionen, men også her skal 
en tilstrebe å nå fram til konsensus. 

I saker som gjelder tilsettinger, arbeidsgiveransvar og administrasjon kan regionrådet gjøre 
vanlige flertallsvedtak. 

Arbeidsutvalget kan opptre på vegne av regionrådet i hastesaker. 

§ 8.        Forankring 

Kommunestyrene behandler et felles strategidokument om samarbeidet i Orkdalsregionen i 
slutten av hver valgperiode. Saken med vedtak tas også opp av nytt kommunestyre i starten av 
ny valgperiode. Ut fra evaluering av perioden skal saken drøfte hva som er de viktigste 
aktuelle utfordringene regionen står overfor og hvordan arbeidet skal legges opp for å møte 
disse. 

§ 9.        Sekretariat 

Orkdalsregionen skal ha et eget sekretariat med daglig leder. Regionrådet tilsetter daglig leder 
og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for vedkommende, men kontorkommunen er formell 
arbeidsgiver. 

Regionrådet velger kontorkommune for sekretariatet, til å ivareta administrative 
støttefunksjoner. 

Alternativt kan regionrådet inngå avtale om sekretariatstjenester med en ekstern leverandør. 

Regionrådet fastsetter sekretariatets ansvarsområde, oppgaver og ressursbruk. 

§ 10.        Saksbehandling 

Saker til rådmannskollegiet, arbeidsutvalget og regionrådet behandles normalt på grunnlag av 
saksutredninger/vedtaksforslag framlagt av sekretariatet ved daglig leder. I saker som krever 
beslutning om handling/ressursbruk innstiller først rådmannskollegiet og i neste omgang 
arbeidsutvalget til vedtak i regionrådet. 

Saker som krever beslutning i kommunestyrer/formannskap, sendes til rådmannen i 
deltakerkommunene med innstilling fra regionrådet. 

§ 11.      Økonomiske forpliktelser 

Deltakerkommunenes bidrag til finansiering av virksomheten skjer ved at medlemmene 
betaler en nærmere fastsatt årlig kontingent. Regionrådet kan også innstille overfor 
deltakerkommunene om ekstraordinær kontingent til særskilte formål. 

Kontingentbetaling fordeles mellom deltakerkommunene etter ”Agdenesmodellen” som er 

nærmere beskrevet i vertskommuneavtalen for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 



Orkdalsregionen har ikke myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra medlemmene 
ekstraordinære økonomiske forpliktelser. 

§ 12.      Rutiner gjennom året 

Regionrådet vedtar innen utgangen av oktober arbeidsplan og budsjett for kommende år. 
Årsmelding og revidert regnskap behandles av regionrådet innen utgangen av mars. 

§ 13.      Uttreden, oppløsning 

Den enkelte deltakerkommune kan tre ut av Orkdalsregionen etter vedtak i kommunestyret. 
Uttreden får virkning fra utgangen av kommende budsjettår etter at melding om uttreden er 
gitt. 

Ved uttreden refunderes ikke kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet. 

Oppløsning kan skje når deltakerkommunene er enige om det. Kommunelovens § 27 punkt 3 
gjelder da så langt det passer. 

§ 14.      Møtekostnader og godtgjøring 

Den enkelte deltakerkommune bærer selv sine kostnader ved å delta i Orkdalsregionens møter 
og aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter. 

§ 15.      Ikrafttredelse 

Disse vedtektene er gyldige når alle kommunestyrene har vedtatt dem og ordførerne har 
undertegnet. 



Vedlegg til Felles saksfremlegg for behandling av avtale om interkommunalt samarbeid og 

kontorkommuneavtale mellom Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen 

-------- 

Besparelse Orkdalsutredning felles mottaksenhet 
 

I denne beregningen er kun lønnskostnader beregnet, en forutsetter at andre kostnader blir lik.  

 

Dagens situasjon: 

I dag har Orkdal kommune en lønnskostnad på SIO-sengepost på ca. 11.4 mill kr. Ved å nedskalere 

dette til 5 senger blir dette en kostnad på ca. 8.1 mill. kr. Dette betyr at 3.3 mill. blir «igjen» i 

kommunen som besparelse og ikke tatt med den videre i beregningene. Kostnaden til administrasjon 

med SIO (avdelingsleder) er også holdt utenfor. Legevaktsentralen har en lønnskostnad på ca. 7.4 

mill. kr. I sum gir dette en kommunal kostnad på ca. 15,5 mill. kr.  

 

Sykehuset har en kostnad på pleie inkl. kreftpoliklinikken til ca. 107 mill. kr. Akuttmottaket har en 

kostnad på ca. 25 mill. kroner. Vi gjør et fratrekk fra denne kostnaden på ca. 6.4 mill. kr. som tilhører 

legevaktstelefonen. Dette er en kostnad som viderefaktureres til kommune.  

 

Ny kostnad, etablere obs.senger+KAD-senger, sammen med B2 i 2. etasje. 

Her er det lagt opp til å etablere følgende senger:  

Enhet Dagens situasjon Nye senger 

A4 – palliasjon 0 10 senger 

B4 24 senger 16 senger 

B3 26 senger 22 senger 

A3 15 senger 15 senger 

B2 20 senger 22 senger *inkl. 5 KAD-senger 

KAD 7  

Sum 92 senger 90 senger 

 

Dette tiltaket vil kunne gi en besparelse på ca. 3,9 mill kr. samlet sett for sykehuset og kommunen.  

 

Dagens pleiekostnad 107 033         

Kommunal kostnad 8 143             (5 senger)

Sum kostnad 115 176         

Ny kostnad 111 290         drift av både kommunale og sykehussenger

Besparelse 3 886             

 



De 7 kommunale sengene som har vært driftet før har hatt en veldig høy kostnad pr. seng, da det er 

dyrt å drive små sengeposter. I og med at vi har tatt ut 2 senger fra regnestykket har kommunen i så 

måte allerede «tatt ut» ca. 3.3 mill kr. i besparelse.  

 

Ved å legge til grunn nye bemanningsplaner for den nye driften får vi en totalkostnad som er ca. 3.9 

mill. lavere enn ved dagens kostnad. For St.Olavs hospital sin del må personell flyttes fra sengeposter 

til obs.posten for å kunne finansiere driften ved den nye obs.posten. Dette har vist seg i mange 

sammenhenger å være vanskelig å gjennomføre, så her vil St.Olavs hospital sitte med en stor risiko. 

Utfordringer knyttet til heltid/deltid er heller ikke problematisert.  Med dette som bakteppe foreslår 

vi følgende fordelingsnøkkel:  

 Innsparingen på 3.9 mill. kr. fordeles andelsmessig basert på antall senger i den nye enheten  

o 7 obs.senger 

o 5 KAD-senger 

 St.Olavs hospitals innsparing blir ca. 2.2 mill. kr.  

 Kommunens innsparing blir ca. 1.6 mill. kr.  

 

Akuttmottaket/legevakt 

Sykehusets kostnad 18 600           fratrukket 6.4 mill. som viderefaktureres til kommune for legevaktstelefon)

Kommunal kostnad 7 411             

Sum kostnad 26 011           Sykehusets  andel 72 %

Ny kostnad 20 400           Kommunen 28 %

Besparelse 5 611             

 

Fordelingsnøkkelen her vil være kostnadsbasert og gi en besparelse som følger:  

 St.olavs hospital:  ca. 4 mill.  

 Kommunen:   ca. 1.6 mil.  

 

Sum besparelse: 

Sum besparelse St.olavs hospital:  6.3 mill.  

Sum besparelse kommunen:   3.2 mill.  

(i tillegg har kommunen allerede spart 3.3 mill. kr. basert på at 2 senger er tatt ut av regnestykket) 

 

Det forutsetts ingen endring i husleie for sengedelen, men vi skal vurdere husleie i første etasje.  
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l SAMMENDRAG (RESUME)

Kapitelet blir skrevet i den endelige versjonen av delstrategien

2 INNLEDNING - OM DOKUMENTET

Dette dokumentet er utarbeidet av samferdselsavdelingens seksjon veg, med innspill frå Statens
vegvesen. Det er ikke et ferdig utarbeidet forslag til delstrategi for veg, men mer S betrakte som et
innspillsdokument. Dokumentet skisserer prinsipper og strategier som vil dreftes politisk både på
fylkesplan og l kommunene. Det skal også gi et kunnskapsgrunnlag. Skriftlige innsplll og
dialogmøter med kommunene vil i tillegg til videre faglige utrednlnger gi grunnlag for S gjøre ferdig
delstrategi for veg. Utkastet til delstrategl ble vedtatt sendt pS høring av fylkestinget 25 april, sak
66/18. Endelig behandling av delstrategi for veg skjer i fylkestinget i oktober 2018.

2. 1 Hvorfor en delstrategi for veg

En delstrategi for fylkesveg ble bestilt av fylkestinget under behandlingen av fylkets
samferdselsstrategi fref. l FT-sak 1 TRFK 17/341 i desember 2017. Det Me samtidig også bestilt
utarbeidet delstrategler for gods, trafikkslkkerhet, mobilitet og sjø. Hver av delstrategiene vil
utdype linjene som ble vedtatt l samferdselsstrategien. Mange prinsipp og sammenhenger vil matte
omtales i flere enn en av delstrategiene og grensesnitt som kan virke kunstige vil måtte trekkes
mellom hver av de fem delstrategiene. For eksempel vil tilrettelegging av vegnettet for tunge
transporter omtales mest l delstrategl for gods og strategier rundt valg av ferger omtales l
delstrategi for sjø. I all utvikling av det fylkeskommunale vegnettet er økt traflkkslkkerhet et
overordnet mål og vil være et gjennomgående tema i delstrategi for veg. Men det meste av
strateglene for traflkksikkerhet vil likevel omtales i en egen delstrategl.

Figur l samspill mellom samferdselsstrategien og de tithorende delstrategiene



Delstrategien for fylkesveg skal gi et bilde av status på fylkesvegnettet, og synliggjøre dagens og
framtidige utfordring l Trøndelag. Den skal være tydellg på kriterier for priorlteringer og gi et
grunnlag for politiske avveinlnger mellom ulike innsatsområder.

Delstrategien for fylkesveg vil danne grunnlaget for prioriterlnger ved utarbeidelse av 4-arige
handlingsprogram for fylkesveger med arlig rullering. Handlingsprogrammet er en
operasjonalisering av de overordnede økonomiske rammer og feringer som kommuniseres via
fylkets økonomiplan.

3 VISJON OG MÅL

3. 1 Overordnet visjon og strategi

Delstrategi for fylkesveg bygger på fylkeskommunens visjon: «Vi skaper historie. » Ut frå et
vegperspektiv vil dette innebære å legge til rette infrastrukturen for framtida.

Trøndelagsplanen 2018-2030 som liggertll høring parallelt med delstrategi veg, har tre
temaområder med tllhørende retningsmål:

Bolyst og
(fvsk\. 'a(iiet

I 2030 skal god livskvalitet og mangfald kjennetegne Trøndelag

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag

I 2030 er Trøndelag best t Norge på regional samhandling

J 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal'1 og transportstrukturj

lal

2030 har Trøndelag et samordnel transport- oy samferdsctssyslem]

Regionale
tyngdepunkt
qmmumka sjoncr

Kompetanse,
verdiskaping og
naturressurser

I 2030 har frpndetag et wiuitllingsdyktig og framtidsrettCtartwicts-ognSnlinSli^

I 2030 er trendersk nærtngsBv basert pfi mIljBvcnnltg naringsutviktlno og tetmcitool*
i

T 2030 har Trøndelag baerdoTaftig produksjon av mat og biorflstoff - . -^

Tilrettelagt samferdsel og infrastruktur er en forutsetning for at Trøndelagsplanens vlsjoner for
2030 skal kunne realiseres. Delstrategi veg skal bidra til å n3 de viktige målene om "Balansert
utvikling i Trøndelag" og "livskraftige distrikter". (Dette avsnittet er endret i tråd med vedtak i
fylkestingsak 66/18)

I Samferdselsstrategiens visjon; «Ett tilgjengelig Trøndelag» og hovedstrategi; «Tllgjengelighet
gjennom mobilitet og kommunikasjon» forklares med: «evne til S kunne reise og muligheten til a
sllppe». Mobilitet kan forklares med evnen til a utnytte tilgjengelige transporttilbud. Digital
kommunikasjon inkluderer tekniske alternativer til a matte foreta reiser.



3. 2 Strategi og mål for fylkesvegene

Fylkestlngets strategi for vegeierrollen er:

. Trøndelag fylkeskommune skal bygge infrastruktur som fremmer ønsket mobilitet.

. Som Norges nest største vegeier skal Trøndelag fylkeskommune utvikle vegelerskapet
gjennom bedre kunnskap, smart bruk av teknologi og god vegelerstyrlng, med mSl om
«mer veg for pengene».

. '[^maelc. Q {-y!kesko!Tt"-iLfi''r ?Ka! oppnÉ bodre ^c^l6n?e me-l!om ^nsv^t og ni yndiynet iiincnio;

S;A'^S vu'. a u'vi!:le l. cmpi. t,:ns,t til a ut>";e in£l]ui.sj0]is'euen ner al-tivi, (se iiLernicra
on', t5;c om TZIPS i kr':phtci 3))

Målene for innsatsen på fylkesvegene i Trøndelag må ses i sammenheng med de overordnede
transportpolltlske nasjonale mål om «H transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og
bldrar til omstilling til lavutsllppssamfunnet»

Trøndelag fylkeskommune har en målsetting om å ha en infrastruktur som ivaretar
trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og regional utvikling. Dette skal bidra til at regionen på
bærekraftig vis, er attraktiv for bosettlng, etablering og utvikling av nærlngsvirksomhet og et
senter innenfor forskning og utdannelse.

Uansett må vegstrategien inneholde et grunnleggende nivå på framkommelighet og vegstandard
uavhengig av årstid, ÅDT, vegdekke eller andre forhold. (Denne setninga er innarbeidet i tråd med
vedtak i fylkestingsak 66/18)

4 FYLKESVEG N ETTES OMFANG OG FUNKSJON

Fylkesvegnettet består av kjøreveger med tilhørende holdeplasser, bruer, tunneler, fergekaler og
gang- og sykkelveger.

Per januar 2018 er det totalt registret 6.456 km fylkesveg i Trøndelag.
Type veg har følgende fordeling:

. 6 321 425 meter totalt apen veg.
o 5 968 933 meter eksisterende veg

o 352 492 meter gang- og sykkelveg
. 98 km fergestrekninger og 36 km øvrige veganlegg.

Vegkonstruksjoner
Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) er det totalt 1521 konstruksjoner i Trøndelag. Dette omfatter
tunnelportaler, murer over 3 meters høyde, alle bruer og rør med spennvidde større enn 2,5
meter.

. Bruer: Det er 1316 bruer på fylkesvegene I Trøndelag, av disse ligger 686 l det tidllgere
Nord- Trøndelag og 630 i gamle Sør - Trøndelag.

. Tunneler: Det er 37 tunneler på fylkesvegene i Trendelag.

. Fergeleier: det er 24 fergeleier i fylkeskommunal drift. Noen er i kommunal eie men
driftes av fylkeskommunen på fylkeskommunal fergestrekning.

Lister over tuneller og fergeleler finnes vedlagt dokumentet



I tillegg har vegnettet mange tilhørende vegelementer som skilt, belysning, gjerder og rekkverk,
dreneringssystem med kummer og stikkrenner etc.

Statens vegvesen har pS vegne av fylkeskommunen utvlklet en kartmodul (figur 2), et
fortellingskart, med uttrekk frå Nasjonal vegdatabank (NVDB). Den viser ulike tema som omtales i
vegstrateglen, som for eksempel veg, bruer, tunneler og funksjonsklasse.
Fortellingskartet nSs på tølgende lenke:

http://arca. is/14T4fX

Når det gjelder vegnummer ble nye firesifrede nummer innført pS store dele av fylkesvegnettet frå
og med 2018. Men de viktigste fylkesvegene beholdt sine nummer og har fortsatt to eller tre siffer.
Det kan forekomme bruk av gamle vegnummer i dokumentet.

Vfeifcl^yW^il-RB'^
A ]. 'l

sK-ir. wssnansFxsivsvm:

vegnea^so

Ekststerende veg

Anleggsveg

Mldlertidig veg

~ - - Fergestrekning

V\nya

^iS
Tciningahl*3

Figur 2 Utsnitt av fortdiingskartet som er utviktet i arbeidet med deistrategi for veg. Arkfanen «Vegnett» viser
a/ie vegene med tilhorende vegnummer. og fergestrekninger

Nedenfor flnnes eksempler på vegelementer som kan plukkes ut av vegdatabanken:

Variable skilt:

httDS://www.veavesen. no/veakart/veakart/i!tkartlaa:aeodata/hva:(~(ld:821. filter:(~). farae;'0 0).l
id:97. filter:(~1. farae:'l l)Vhvor:(fvlke:(~501. veoreferanse:f~'F))/a218781. 7044859. 6/vegob]ekt
:775538947:008ec2:97

Rasteplasser:

httDS://www.veavesen. no/veakart/veakart/#kartlag:qeodata/hva:f~fid:821.fllter;f~1. farae;'0 Ol.f
ld:39.filter:(~l. farae:'2 0)Vhvor:l'Mke:(~50). veareferanse:f~'F11/8218781.7044859.6



5 FUNKSJONSINNDELING

For S ha et grunnlag for prioritering av midler til investering, vedlikehald og drift på vegnettet, og i
vegforvaltninga foreslas en funksjonsinndeling av vegnettet (tabell l).

Ei funksjonsinndeling kan l tillegg tenkes S regulere prinsippene rundt standard for drift og
vedlikehald, hvilke regler som skal gjelde for avkjørselstillatelser og avstand til byggegrense,
reklameskllting og annen skilting. Slike overordnede prinsipp kan bidra til likebehandling og
reduserte antall enkeltsaker l saksbehandlingen.

Følgende kriterier er vurdert i arbeidet med funksjonsinndelinga:
. Administrative grenser (kommune-, fylkes- og riksgrense)
. Administrative knutepunkt som kommunesenter, grendesenter og skåler
. Trafikkmengde - andel lange kjøretøy
. Næringstrafikk - logistikk-knutepunkt
. Persontransport (arbeldspendling)
. Fritidstrafikk

. Beredskap (alternative kjøreruter)

Tabell l. Forslag til funksjonsklasser.

Funksjonsklasse A Riksveger - nasjonale hovedveger

Funksjonsklasse B Regionale hovedveger med tllnærmet riksveglunj<S]on^

Funksjonsklasse C Veger mellom kommunesenter og veger som har regional funksjon
(næhngstraHkk og/eller felles bo- og arbeidsmarked).

Funksjonsklasse D Forblndelse til større tettsted eller kommunesenter, alternative veger

for veger med regional funksjon.

Funksjonsklasse E Lokalveg som forblnder bygder/grender og har lokal hovedfunksjon^

Det er som nevnt i kapitlet over utviklet en kartmodul, et fbrtelllngskart, som omhandler ulike
tema l vegstrategien, herunder funksjonsklasser. Denne nås på følgende lenke:

http://arca. is/14T4fX

Figuren p§ neste side viser et utsnitt av arkmappa «funksjonsklasser» og viser hvilken
funksjonsinndeling som foreslas for vegne i Trøndelag.



Figur 3 FortelSmgskart - funksjonsinndeHng/vegklasse

Et vedlegg til dokumentet beskriver mullge holdningsklasser som kan knyttes tilvegens
funksjonsklasser bade n3r det gjelder avkjørsler og byggegrenser. Disse vil legges fram som
forslag til vedtak samtidig som delstrategi for veg skal vedtas.

Det ligger også muligheter til S knytte andre forhold til funksjonsklassene enn avkjørsler og
avstand til byggegrense. I Nord - Trøndelag var både retningslinjer knyttet mot eierskap til veglys
og kommunal medfinanslering av gang- og sykkelveg knyttet mot D - og E vegene. (Tidllgere i
nord; C og D-veger)

Ved nyetablering og oppgradering kan det også være hensiktsmesslg å knytte standardklasser som
er beskrevet i Statens vegvesen handbok N100 «Veg og gateutforminp» som mal og utgangspunkt
for hver funksjonsklassene. Standardklassene må likevel betraktes som retningslinjer og Ikke være
en absolutte bindinger. Det må tas hensyn til lokale forhold og overordnet prioritering. Denne
sammenhengen vi bli konkretisert nærmere i den endelige vegstrategi.



6 TRAFIKKSIKKERHET

Antall trafikkulykker og konsekvensene av disse gir et bilde på traflkksikkerheten. Erfaringer frå
ulykker har tørt til utvikling av teknologi på kjøretøyene som etter hvert har redusert
konsekvensene om en bilfører gjør feil; som setebelter, antiskrenssystem, airbag, myk front. Andre
installasjoner som direkte påvlrker kjøreadferden er fartsperrer og alkolås. Det er en rivende
utvikling i denne teknologien. Slden setebelter ble påbudt i 1970, har antall drepte i trafikken hatt
en tydelig nedadgående trend, til tross for en stor øknlng i trafikken (Figur 4).
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Figur 4 Antall omkomne i trafikken i Norge frå l 950 ti! i dag

Også sikrere veger, god trafikkopplæring og andre effektive traflkksikkerhetstiltak har ført til denne
positive trenden. Men de siste 5 årene døde i gjennomsnitt 145 personar og 685 personer ble hard
skadd i trafikken, så fokus på trafikksikkerhet kan ikke reduseres.

DBEPTE

VARIG
"SKADDE

Trøndelag fylke følger nasjonens visjon om at ingen skal dø eller bli
hardt skadd l trafikken. En visjon ogsS Trøndelag fylke Jobber mot.

Delstrategl for trafikksikkerhet vil handle om fylkeskommunens koordineringsansvar etter
vegtraflkklovens § 40a og hvordan dette utføres gjennom arbeidet til fylkets
traflkksikkerhetsutvalg.

Denne delstrateglen tar bare for seg infrastrukturens innretning, og hvordan utforming av den
påvirker risikoen for at ulykker kan oppstå og konsekvensene av de ulykkene som oppstår.

Alle tiltak på vegnettet gir en stadig økt traflkkslkkerhet, enten det gjelder drift, vedlikehald eller
investeringstiltak. Dette gjelder store, kostbare og godt synlige tiltak, som bygging av en ny gang-
og sykkelveg. Men også mindre tiltak som kurveutrettinger, skogrydding og annen fjerning av
sikthinder, gjøres med økt traflkkslkkerhet som formSl. Et utrykk sler at fart dreper. Det gjer den
ikke, det er bråstoppen som dreper. Vegnettet utformes stadig med hensikt a gjøre en eventuell
bråstopp mykere: Nar installasjoner som lysmaster, skiltstolper, rekkverksstolper og
rekkverksender sklftes ut får de nye en mer fleksibel og ettergivende utforming, sideterrenget
glattes ut slik at biler som kjører utom vegen glir bortover uten S bristoppe i en fjellknaus, en kum
eller ei stikkrenne under en avkjørsel. Trær og andre hinder skal ha en sikkerhetsavstand.



6. 1 Erfaringer frå ulykker gir standardendringer og nye
retningslinjer.

Ved hver alvorlig ulykke rykker politi, nødetatene og ulykkesberedskapen til Statens vegvesen ut.
Kunnskap om ulykkene systematiseres og tiltak for a hindre nye tilsvarende ulykker innarbeides i
lovverk, retningslinjer og vegstandarder. Siden 2005 har Staten vegvesen gjort dybdeanalyser av
hver eneste dødsulykke.

Drift, vedlikehald og investeringstiltak gjennomføres som oftest i tråd med de standardkravene
som over tid og etter beste kunnskap og praksis er innarbeidet i Statens vegvesens handbøker.

Ny kunnskap gjør at standardkrav endres. Det fylkeskommunale vegnettet er ikke utbedret l takt
med dette. Veger som er bygd for mange ar siden holder derfor ikke de standardkravene som
nybygde veger har.

Å følge håndbøkenes standardkrav innen drift/ vedlikehald og nybygging har med årene gradvis gitt
bedre traflkksikkert, men mange av tiltakene har ogsS blitt dyrere. Med en visjon om «mer veg for
pengene», vil det være nødvendig å analysere kostnad mot nytte nar andre eller enklere
standarder enn det handbøkene beskriver, vurderes. Hvor mye endres ulykkesrisikoen om det
ligger mer snø på vegen før den brøytes, eller om det strøes bare foran kryss og i hakker når det er
glatt? Er det et godt nok tilbud å bygge en smalere sti langs vegen, eller breiere skulder enn den
tre meter breie asfaltert og belyste gang- og sykkelvegen som er i tråd med handbøkene? Ved slike
spørsmål må helheten vurderes. Sparte investeringskostnader må ses i sammenheng med
framtidige drift- og vedlikeholdsutgifter, mullge kontra ktsformer og traflkksikkerhetsvurderinger.
En høyere standard enn nødvendig, vil som oftest gi rom for færre tiltak. Det må søkes etter
Innovative løsninger som utfordrar handbøkene, og som fortsatt gir god trafikksikkerhet. (Dette
avsnittet er endret l tråd med vedtak l fylkestingsak 66/18)

Som vegeier har fylkeskommunen anledning til å velge egne standarder på eget vegnett for det
meste, bortsett frå standard på bærende konstruksjoner.
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6.2 Hvor skjer ulykkene
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Kartet viser med rødt hvor

det har skjedd en
dødsulykke. Orange viser
hvor ulykker med alvorllg
hardt skadde har skjedd, og
gult hvor traflkanter har blitt
hardt skadd. Kartet sier ikke

noe om hvor mange personer
som er skadd. Det kan være

flere personer l samme
ulykke.

Frå NVDB kan det tas ut mye

mer informasjon om
ulykkene. Det finnes kart
som viser hvor også ulykker
med lett skadde personer har
vært.
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Figur 5. Ulykker med drepte/hardt skadde de siste 10 år.

Alle ulykker l trafikken der et kjøretøy er involvert skal rapporteres til politiet. I Nasjonal
vegdatabank (NVDB) samles ulykkesinformasjon. Med dette datagrunnlaget kan kart som viser
hvor ulykkene har skjedd plottes ut. Vi har dessverre ikke et godt system som registrerer ulykker l
trafikken der kjøretøy ikke er Involvert, for eksempel sykkelulykker. Figuren ovenfor viser hvor i
fylket politirapporterte ulykker som har fert til alvorlig hardt skadde, hardt skadde eller drepte l
trafikken har skjedd.

Figur 5 viser at det er stor spredning l hvor ulykkene skjer og derfor også vanskelig a finne ut hvor
Innsats for a redusere framtidige alvorllge trafikkulykker skal gjøres.
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Men det er punkt og strekninger hvor det har vært spesielt mange ulykker og hvor spesiell innsats
bør gjøres. Antall ulykker i en 5 års periode over en viss strekning danner grunnlag for det som
defineres som et ulykkespunkt eller en ulykkesstrekning:

Ulykkespunkt: En strekning på 100 meter som har 4 eller flere ulykker med
personskade innenfor et tidsrom pé 5 er

Ulykkesstrekning; En strekning på 1000 meter som har 10 eller flere ulykker med
personskade Innenfor et tidsrom på 5 er

Det er definert 21 ulykkespunkt på fylkesveger l Trøndelag. Ett av disse punktene er i Namsos. De
øvrige 20 er i Trondheim. Alle strekningene som Ifølge definisjonen er ulykkesstrekninger ligger l
Trondheim.

Handtering av vegnettet i Trondheim omtales spesielt i kapittel 13. 5. 1.

Det vil bli utarbeidet en egen delstrategi fcrtrafikksikkerhet. Den vil ta utgangspunkt i
vegtrafikklovene § 40 a:

"Fyfkeskommunen har et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i
fylket'. Delstrategien vil i stor grad omhandle arbeidet i fylkets traflkksikkerhetsutvalg.
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7 STATUS OG TILSTANDSBESKRIVELSE

7.1 Statusoversikt - etterslep

Etterslep deflneres pS to måter, standardetterslep og vedlikeholdsetterslep. Sistnevnte er også
kjent som forfallsnivå. Det er ulike måter a beregne etterslep på, og alle har sine svakheter. Rgur
6 under, vlses en modell som forklarer forskjellen mellom vedllkeholdsetterslep og
standardetterslep.

Q

Kvalitets- og
standardkrav

Oppgradering,
fomyings"/investen ngsti tta k

.* TID

Ufløsende tilstand jf.
vedlikeholdsstandard

VedlikehoUsetterslep/
forfall

Tllstandsutvlkling

Figur 6 Pnnsippsktsse vediikehotdsettersiep/ forfall

Vedlikeholdsetterslep er skader og mangler på vegobjekter (det under tidslinjen) som ikke
tilfredsstiller kravene gitt i standard for drift og vedlikehald CHSndbok R6101.

Standardetterslep er mangler l forhold til krav og normer som har utviklet seg siden det aktuelle
vegobjekt ble bygget/etablert.

Den beste oversikten over vedlikeholdsetterslep er fortsatt Statens vegvesens rapport 183 (2013
«Hva koster det å fjerne forfallet på fylkesvegnettet?»), selv om mye er gjort siden 2013. Denne
rapporten Inkluderer mer enn rent vedlikeholdsetterslep, men fortsatt ikke alt standardetterslep.
Rapportens tall for vedlikeholdsetterslep er i utredningsfasen for Nasjonal transportplan (NTP 2028-
2029) blitt oppdatert via innhentnlng av oppdatert grunnlagsmateriale. Denne oppdaterlngen, angir
for Trøndelag i såkaite vedlegg 6, et fori:allsnivå med tilhørende oppgraderinger på ca. 4,3 mrd.
2014-kr, inkl. mva. Omregnet til 2018-kr tllsvarer dette ca. 4, 8 mrd. kr. Fordeling på vegobjekter
fremgSr av Figur 7. Det er viktig å understreke at vurderingene og estlmatene av etterslep har
usikkerhet på lik linje med andre typer kostnadsoverslag.
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Figur 7 Fordefing av estimert etterslep på vegobjekter.

Drenering Vegfundament
og vegdekke

Vegutstyr

Sør-Trøndelags metodikk for å måle forfallsnivå over tid er videreført inn i det nye fylket, Denne
metodikken baserer seg på noen av de samme prinsippene som ble gjort i rapport 183. Forskjellen
er at det som her gjøres er et rent uttrekk frå diverse kilder, mens det i rapport 183 ble vurdert
merInngSende.
Det tas ut forfallsoverslkter gjennom utdrag av skade- og tllstandsregisteret på objektene
registrert l NVDB. Det er derfor viktig med en god og oppdatert NVDB. Dette har fStt ekstra fokus ,
gjennom dette arbeidet l Statens vegvesen i Trøndelag. I tillegg benyttes data hentet frå
asfaltreglstreringer i programmet PMS. Frå PMS fer vi oversikt over dekkebehovet og bærelaget i
vegkroppen. For bru brukes programmet «Brutus» som kilde for forfallsoversikter. Alle bruer
gjennomgår en hovedinspeksjon hvert femte år. Tall for tunnel og elektro hentes frå oversiktsllster
frå byggelederne Innen disse fagfeltene.
Basert på metodikken med kvantlfisering av forfall er detjobbet med en måte S presentere dette
pé. Det er l første omgang tatt utgangspunkt l det tidllgere Sør-Trøndelag. Videre er det kun
vurderinger av de viktigste vågene med strekningsvurderlng og kritiske vegobjekt (Figur 7).
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F/gur 8 Etterslep på fylkesveg i Sor- Trondeiag

Det er utfordrende å presentere forfallsnivå pS en god, helt korrekt og forståelig måte. Ovennevnte
metode vurderes hensiktsmessig og vil bli bruk i det videre arbeide med vegstrategien. I og med
denne sler noe om utvikling over tid, vil den dermed kunne være et verktøy for prioritering. En
kvantifisering av forfallsnivå vil aldri innehalde alle sannheter om tilstanden pS vegnettet, men kun
sl noe om det som er registrert l den kilden uttrekket gjøres Ifrå. Svakheten ligger både ved mulige
manglende i registrering av tilstand og mangler i registrering av utførte tiltak. Videre vil det bare si
noe om status på det tidspunktet uttrekket er gjort. Tallene bør derfor ikke betraktes som helt
absolutte, men som et godt verktøy for å følge utvikllngen over tid. Eksempelvis hadde man
holdepunkter for å si at forfallsutvikllngen i tidligere Sør-Trendelag var eskalerende de siste årene
basert på denne metodikken.

15



7. 2 Bruer

I Trøndelag Fylkeskommune er det i dag registrert 686 bruer i tidligere Nord-Trøndelag og 630
bruer i tldligere Sør-Trendelag. Til sammen 1316 bruer. Vi vet nar de fleste av dem ble bygd.
Brumassen er presentert grafisk i flgur 8, og som det tydelig kan leses, ble det bygd mange bruer
etterkrlgstiden frå 1950-1980.

Brumasse på Fv i Trøndelag pr. 20.02. 2018

. .:». -!. ... .. . . ..
. *-'~ ' -*-*_* *

BvBSeir

Figur 9 Brumasse på fylkesveger i Trondelag. Y-aksen er /ogantmisk og viser iengden på brua, x-aksen vsser
byggeåret

Fremstllt på en annen måte har byggetakten vært som angitt lflgur 9.

Antall bruer bygget pr år

s ,i

i .'i . r. ).. /'. l-

Bygg es r

Figur 10 Antal/ bruer bygget pr Sr i Trondelag frå 1889 til 2017
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Bruer bygges l dag med en designlevetid på 100 ar. I virkeligheten er selvfølgelig levetiden noe
mer differensiert. Faktisk levetid avhenger av at brukonstruksjonene bygges med god standard
med hensyn til bestandighet og at konstruksjonene blir vedllkeholdt og brukt som tiltenkt. For
eksempel forventes det ikke mer enn 50 års levetid på korrugerte stålrørsbruer med
vanngjennomløp (±20 år), og betongbruer bygget mellom 1960 og 1990 ble bygget med minimal
betongoverdekning sammenlignet med dagens krav (hhv l-3mm mot 7mm i dag). Bruer i
værharde kyststrøk vil degradere raskere enn bruer innenlands. Disse vil kreve mye mer
vedlikehald for S kunne stå like lenge.

Likevel er det en god øvelse å se for seg at bruene har 100 Srs levetid for å kunne danne seg et
bilde av etterslepskostnadene knyttet til vedlikehald og fornying av de ekslsterende
brukonstruksjonene i Fylket.

Dersom de 1316 bruene på fylkesveg ble bygget jevnt fordelt gjennom de 100 siste årene, kan en
forvente at man i snitt må fornye en prosent av brumassen hvert år. Det tllsvarer en utskiftingsrate
på bruene på 13, 16 bruer pr år.

I det siste har vi skiftet ut omtrent 3 bruer hvert ar i tidligere Ser-Trøndelag, og 3 bruer hvert Sr l
Nord-Trøndelag. Dette er langt bak den gjennomsnittlige utskiftingsraten på 13 bruer pr år. Den
forventede utsklftlngsraten av bruer l Trøndelag Fylkeskommune vil l realiteten kunne nærmer seg
byggeraten, slik den er vist i figur 10.

Teoretisk utløpsdato for bruenes levetid

1990 3000 3010 70i0 2030 20W 30SO 3060 2070 2060 2090 2100 2110 2120

År - utløpt designlevetid

Figur 11 Teoretisk uttopsdato for brumassen på Fylkesveg, Nåværende utskiftningsrate blå i/nje (6 stk.)
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Etterslep på bruer bli registrert i bruforvaltningsverktøyet Brutus. Behov for vedllkeholdstiltak eller
fornyingstiltak blir sått på bakgrunn av tilstanden til bruene. En modell der et tall for tilstand og
konsekvens multipliseres og største skadegrad har tallet 16.

Det er viktig å presisere at vedlikeholdsetterslepet på bruer på fylkesvegar slik det er registrert i
Brutus vil unden/urdere det faktiske behovet. Brutus i dag muligheten til a legge inn periodiske
vedlikeholdskostnader, samtidig som investeringskostnad primært legges inn som
entreprisekostnad og dermed i etterslepsberegningene ikke har med alle kostnader knyttet til
prosjektering, byggeledelse, rigg etc.

En nsermere oversikt over

delstrategi for veg.
etterslep pS bruer er under utarbeidelse, og vil presenteres i endelig

8 FORVENTET TRAFIKKUTVIKLING

De vlktlgste drivkreftene til transportutviklingen er:

Befolkning og arealbruk

Økonomisk utvikling (kjøpekraft)
Teknologi (beskrevet under kapittel 8)
Transport-tilbud (standard på infrastrukturen)
Incentiver og reguleringer

Holdnlnger og strømninger j samfunnet

Vurderinger og beregninger av framtidig trafikk avhenger derfor i stor grad av utviklingen på disse
områdene. I forbindelse med framskriving av trafikk er det utarbeidet fylkesvise prognoser. Årlig
vekst for hhv. lette og tunge kjøretøy er gitt flatt for hele fylket. Dette er en sterk forenkling l og
med det vltes at traflkkutviklingen varierer mye mellom ulike deler av fylket.

Basert på faktiske geografiske variasjoner l noen av drivkreftene (f. eks. befolkningsprognoser), vil
det til endelig dokument for vegstrategien bli gjort beregninger som synliggjør denne variasjonen
og dermed gir sannsynllg framskriving av traHkkutviklingen.

Ved Statens vegvesen benyttes regional transportmodell (RTM) i transportutredninger og -
beregninger. Erfaringsdata som demografiske data, reisevaneundersøkelser (RVU) og
trafikkregistreringer er sentrale kilder for at transportmodellene skal gjenspeile virkeligheten best
mulig. Med trafikkmodellen kan man analysere effektene av særlige tiltak i noen områder. Det kan
være satsing på havbruk i en kystregion, store boligutbygginger, etablering/flytting av større
institus.joner eller store infrastrukturutbygginger.

Nar det gjelder framtidig trafikkvekst og endringer i transportbruk brukes RTM til a se hvor
retnlngen g3r l ulike scenarier, der det også synliggjøres endring i reisemiddelbruk. Dvs. fordeling
mellom bil, bilpassasjerer, kollektivtransport, sykkel og gange. I vegstrategien vil det bl.a. være
mullg å gjøre utredning av felgende:

Hvordan vil trafikkutviklingen og reisemiddelfordelingen bli med ulike sænarier for
befolkningsvekst og arealutvikling?
Hvilken effekt har regulerende tiltak på trafikkmengder og fordeling mellom ulike
transportmidler?

Hvordan fordeler trafikken seg på sldevegnettet ved store utbyggingsprosjekter, og hvllke
muligheter apner seg da for a tilrettelegge for kollektiv, sykkel og gang?
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RTM danner også grunnlag for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet for prosjekter og
tiltak i transportsektoren. Således har disse spørsmålene vært sentrale i følgende
transportutredninger i Trøndelag:

Konseptvalgutredning (KVU) Trondheim-Steinkjer
Byutredning for Trondhelmsregionen

Særlig vil erfaringene gjennom arbeidet med byutredningen være nyttig i beregning av vtrkninger
av tiltak l, rundt og mellom de mindre byene i fylket.
Det er imidlertid gjort flest utredninger og analyser i Trondheim og Trondhelmsregionen. Det
skyldes i stor grad arbeidet med Miljøpakken og byutredningen. Det vil i større grad aktualiseres a
få mer kunnskap om trafikkmønster og effekter av tiltak også i de mindre byene i Trøndelag. Dette
gjelder bade transporten i og rundt hver by, men også mellom byene.
Nullvekstmålet, som er premiss l byutrednlngen, gir behov for mer kunnskap om mlljøvennllg
transport (kollektivtransport, sykling og gåing), Her ses klar forskjell på utvlkllngstrekkene i byene
kontra spredt bebygde områder. Det som er gjort i byutredningen av Trondheimsregionen er
kunnskap det kan dras nytte av i kommende utrednlnger.

For Trøndelag kan det papekes følgende trender angående trafikkutviklingen;

Typisk utvikling har vært at trafikken øker mest (også relativt) rundt og mellom byene. Stor
vekst l befolkningsutviklingen gir økt transport.
Tungbiltraflkken øker relativt sett mer enn personbiltrafikken. Dette vil også gi økt belastning
på deler av fylkesvegnettet.

I tillegg til transport- og trafikkanalyser, kan det lages godsanalyser og planer for tilrettelegging for
tungtransport. Dette bl. a. ved følgende:

Strategi for hvlleplasser.
Vegkantintervjuer for å kartlegge godsstrømmer, mengde og type gods på strekninger og
mellom regioner i landsdelen/fylkene
Innsamling og bearbeiding av eksisterende statistikk med tanke på framtidige godsprognoser

Det er viktig S påpeke at prognoser og beregninger av scenarier naturligvis ikke gir noen fasit om
fremtidig situasjon, men viser relative forskjeller og indikasjoner på hvilke effekter ulike tiltak og
scenarier gir.
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9 FRAMTIDAS KRAV TIL FYLKESVEGNETTET

Det er dlvergerende oppfatninger om hvordan ny kjøreteyteknologi og annen teknologisk utvikling
vil pavlrke trafikkblldet på mellomlang sikt (2030). Det synes imidlertid klart at vi vil få en oppstart
av oppkoblede og selvkjørende kjøretøy med både fordeler og begrenslnger. I en mellomfase vil
derfor vegnettet møte krav om tilpasnlnger til bade ordinære kjøretøy og oppkoblede og
selvkjørende kjeretey.

Teknologlsprang med autonome kjøretøy og ny teknologi kan føre til både mindre eller større
behov for kapasitet l vegnettet avhengig av hvordan endrlnger implementeres. Noen faktorer her
er eierskap, bruksmønster og eventuell konkurranseflate mellom buss, taxi og privat bil.
Samkjøring og bildeling l ulike former er også et potensielt konsept som kan påvirke
traflkkmengden på vegnettet.

Autonome og halvautonome kjøretøy kan forventes å stille større krav til drift av vegen og alltid
tydelig vegoppmerking samtidig som smale veger kan vise seg a være en utfordring. Det er
imidlertid klare muligheter for mer effektiv trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet med autonom
kjøretøyteknologi.

Det kan forventes problemer med belastningen på vegkroppen som følge av platooning (lastebiler
kjører tett i kolonne). Når de kjører tett i dragsuget frå hverandre vil lastebilen spare drivstoff.
Samtidig vil sårbare elementer i vegnettet kunne bli pavirket av tunge kjøretøy som kjører tett.
Det samme er tilfelle med veger i løsmasser der kraftige og gjentatte svingninger som følge av
akselbelastningene kan bryte ned vegen tidltgere enn antatt ut ifrå normale levetidsbetraktninger.

Teknologispranget vil også ha betydning for trafikkregulerlng. Vegmyndighetene må kunne
formidle reguleringen digitalt til oppkoblede og selvkjerende kjøretøy. Et enkelt tiltak som
arbeidsvarsling bør derfor utføres både fysisk ved skilting og via digital varsling.

Økt bruk av helelektriske kjøretøy vil føre til en større etterspørsel og «krav» om ladepunkter hvor
kjøretøyer stanser i lengre tid. Fylkeskommunen kan her ha en koordinerende rolle. Hydrogen som
drivstoff har også kommet vidt, men det er noe uklart hvilken rolle det i fremtjden vil ha.

Belysning er et av feltene som står overfor en endringar som følge av teknologisk utvikling. På rene
landevegar vil tilpasset belysning kunne være aktuelt der man justerer opp intensiteten i soner
rundt kjøretøy eller gående/syklende. Ved lav trafikk kan det være energieffektivt. Her kan man
bytte ut armaturer etter hveri: som det er naturlig. Teknologien kan imldlertid ha utllsiktede
effekter både rent visuelt i landskapet og l forhold til trygghetsfølelsen for mennesker som går eller
sykler langs vegnettet.

En annen problemstilling er teknologisk levetid på ulike installasjoner. Den teknologiske utviklingen
går fort. Det bør gjeres en vurdering av hvllke konsekvenser dette kan forventes l få for
eksisterande og fremtidig infrastruktur. Enda viktigere kan være den tekniske levetiden i forhold til
en tiltagende rask teknologisk utvikling.

Grønn trafikkvekst med kollektivtrafikk, sykkel og gang er en viktig målsetning. Man kan forvente
at reisemiddelvalget blir pavirket av at tilgangen på el-sykler med god rekkevidde. Det bør høstes
erfaringer frå sykkelbyer og relevant undersøkelser. Erfarlngen må sa brukes til også a styrke
Innsatsen utenfor Trondheim, der andel kollektiv, gående og syklende er lave.
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10 MIUØ OG KLIMA

Regionalt folkevalgt nivå har en viktig rolle i klimaarbeldet ved a se helheten i areal- og
transportplanleggingen. Sammenslåingen av trøndelagsfylkene til en funksjonell region gir oss
gode mullgheter til å ta en tydeligere rolle pS området. Rollene som vegeier, ansvarlig for regional
kollektivtransport, skoleeier, eier av store bygg samt regional planmyndighet er særlig viktige.
Prosessen med gjeldende Regional planstrategl for Trøndelag 2016-2020 viste også tydelig at bade
Trondheimregionen og «småbykommuner» har forventninger om at vi tar en koordinerende rolle
her. Gjeldende og framtidige planer og strategier på disse områdene må sees i sammenheng og
avstemmes mot hverandre.

10. 1 Miljø

Innen transportpolitikken er et nasjonalt hovedmål for miljø at «Transportpolitikken skal bidra til å
redusere mlljøskadelige vlrknlnger av transport og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges
internasjonale forpliktelser på miljøområdet*.

Transport skal Ikke gi alvorlig skade på mennesker og miljø. Nødvendige tiltak i forhold til dette er
avhengig av et bredt samarbeid mellom statlige, regionale og lokale myndlgheter. De nasjonale
mSlene er basert pS tålegrenseprlnslppet som Igjen er basert på naturens tåleevne. Kllmaendringer
og tap av biologisk mangfald er blant de største mlljøutfordringene Innen transportsektoren.

Tiltak Innen miljøområdet er knyttet til klimagassutsltpp, NOx-utslipp, lokal støy og
luftforurensning, naturmiljø, kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap, dyrket mark og utslipp av
salt, olje eller andre kjemikalier.

Det er ikke gjennomført kartlegging langs fylkesvegene i forhold til naturmiljø, kulturminner,
kulturmiljø eller kulturlandskap.

Tiltak som kan påvirke til bedre miljø er

. Sammenhengende utbygging av vegruter

. Sammenhengende gang- og sykkelvegnett omkring tettstedene

. Aktiv bruk av samordnet areal- og transportplanlegging i tettstedene

. Krav om miljøvennlige kjøretøy i drift- og vedlikeholdskontraktene.

. Krav om miljømessig (og trafikksikkerhetsmessig) optimal vegsalting i drift- og
vedlikeholdskontraktene,

. Bekjempelse av skadellge fremmede arter, for a stanse tap av biologisk mangfald.

. Oppfølging av EUs vanndlrektiv for fylkesvegene, spesielt vandringshlnder for fisk, der
vegnettet krysser elver/bekker.

10. 1. 1 Støv

Forurensningsforskriften palegger vegeier a kartlegge støysituasjonen langs vegnettet hvert 5. år.
Det er fastsatt klare tiltaksgrenser både for tiltak for § begrense støy som utvikler seg over Ud og
enda strengare krav ved nybygging av veg. Forskriftens kapittel 5 definerer at 42 dB er høyeste
tlllatt Innendørs støynivå frå ekslsterende stflykllder.
Støynivå ble kartlagt langs fylkesvegnettet l 2017. Resultatene viser at tiltak rna utredes for flere
boliger. Vegeier må innen rimelig tid utføre tiltak pS berørte bollger og institusjoner der utredning
viser det er et krav jf. forskriftene.

Det er signalisert at det vil komme nye og strengere Innsatskriterier for støyreduserende eller
avbøtende tiltak, noe som krever økt behov for ressurser til blant annet støyskjerming og
steyisolerende tiltak for boliger og institusjoner.
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Det er en vurdering om tiltak gjøres i henhold til gjeldende forskrifter, eller om fylkeskommunen
gjør tiltak i tråd med kommende strengere kriterier tør disse er Implementer i forskrift og endelig
kjent i detalj.

10. 1. 2 Luftforurensing

Tidligere ble lokal luftforurensning kartlagt gjennom beregninger langs de fylkesvegene der støy
ble kartlagt. De siste årene har mållnger erstattet beregninger. Malinger gjennomføres først og
fremst i bystrøk med høy trafikk. Fylkeskommunen påføres ekstra kostnader for å redusere
luftforurenslngen med skjerpede rengjørlngsrutlner og andre driftstiltak. I Trondheim har et
avbøtende tiltak vært piggdekkavglft.

10. 1.3 Vannforskrift og naturmangfold

Naturmangfoldloven og forskriftskrav Iht. Vannforskriften rna handteres og kan både i forbindelse
med ny utbygging og eksisterande anlegg bety ekte kostnader.
Vannforskrlften er en økologlforskrift som stiller krav om at all vannforvaltning skal samordnes på
tvers av sektorer som berører vann. Målet er at alt vann skal ha minst god økologisk og kjemisk
tilstand. For alle vassdrag som Ikke har miljøtilstanden «god» skal det gjennomføres tiltak for å
oppnå god miljøtilstand. Dette innebærer blant annet et behov for å utbedre vandringshinder for
fisk i og ved kulverter.

Naturmangfoldloven gir sentrale føringer om at ingen arter eller naturtyper skal utryddes som følge
av etablering og drift av samferdselsanlegg.
Det er sSledes også i drift- og vedlikeholdsfasen viktig å følge opp miljemålene med skånsomme og
tllpasset metoder.

10. 1.4 Vegsalting

Den miljømessige ulempen med vegsalting i forbindelse med vintervedlikehold er diskutert politisk j
flere omganger. Salt brukes både for é hindre at stresand fryser sammen til store isklumper og
som saltløsning. Saltet brukes i vinterdrifta av fylkesvegene for S sikre nok friksjon på glatte veger
eller til å forhindre at det skal legge seg ei hinne av is på bar veg. Det foregår kontinuerlige forsøk
og prøveprosjekt for a finne den mest optimale bruken av salt. Disse følges opp nøye og
Innarbeides etter hvert i nye driftskontrakter. Det er viktig at det i nye driftskontrakter er økt
bevissthet om salting. Det skal ikke være lønnsamt for entreprenør S salte mer enn nødvendig.

10. 2 Klimaendringer - flom og skred
Et stadig vatere klima tilsier at kostnaden til utbedring etter Hom og skred er økende.

Ekstrakostnadene må l utgangspunktet dekkes innenfor de bevilgede Bkonomiske rammene. Det
søkes om statlige ekstramidler for å dekke ekstrakostnadene etter skred og flom helt eller delvis,
men dette er usikre bevilgninger. Staten vurderer behov for skredsikringsmidler som skjønnsmidler
i rammetilskuddet.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det i perioden sått av 12 milliarder kr til
skredsikrlng p3 fylkesvegar nasjonalt. Dette gir et snitt på l milliard kr. l året som videre fordeles
mellom fylkene fire ar om gangen. Her har Trøndelag fylkeskommune blitt tildelt 153 mill. kr l den
første seksårsperioden.

Trøndelag fylkeskommune har på denne bakgrunnen forskuttert to skredsikringstiltak, et langs fv.
723 og et langs fv. 14 på til sammen 565 millionar kroner.
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Det er fortsatt åtte kjente skredpunkt med en høy eller middels skredfaktor som gjenstår etter
disse prosjektene. Utbedrlng av disse skredpunktene er grovt beregnet å ha en kostnad pS til
sammen 870 millioner kr. På grunn av klimaendringar vil det samtidig skred på steder som det før
ikke kom skred på. Hovedarsaken til dette er mer nedbør og mer skiftende vær. Dette vil gjøre det
vanskeligere a prioritere nye tiltak.

Midlene sått av til skredsikrlng gjelder kun snø og steinskred og ikke jord- og kvikkleireskred.
Ustabil grunn gir utfordringer ved fornying og forsterkning og nødvendige tiltak fordyrer ofte
prosjektene til et punkt som gjør prosjektene vanskelige a gjennomføre. En ordning tilsvarende
stadige mldler Ul qellskred bør være aktuelt å jobbe mot. Uten en sklkkellg støtteordning kan Here
prosjekter vanskelig bli realisert.

Ved utskifting av kulverter og bruer rna det dimensjoneres for større vannmasser. Det er et
spørsmål om kulverter og bruer skal skiftes ut på grunn av for liten gjennomstrømmingsdlmensjon,
eller om utskifting først skal gjeres når andre tiltak er nødvendig på brua eller kulverten. Har vegen
omkjøringsmuligheter? Kan det aksepteres av den ved meget store og intense nedbørsmengder
flommes over eller graves over? Noen veger oversvømmes relativt ofte. Her kan tiltak som å heve
vegen være aktuelt.

10. 2. 1 Beredskap

Det anbefales a Innføre krlterier for trinnvls beredskap for handtering av fare for skred, flom og
andre naturfarer. Opptrapping av beredskap, med klare beskrivelser av arbeidsoppgåver og
ansvar, må skje i takt med endringer i værforholdene.

Drlftskontraktene må skal sørge for preventivt vedlikehald med spesielt fokus på åpne vannveger
og skredvarsllng.

11 Grensesnitt mot andre etater, fagområder og
forvaltning

Fylkesvegnettet er fylkeskommunenes politiske og økonomiske ansvar. Fylkeskommunen er også
viktig bidragsyter i samarbeidsfora nar staten bygger veg og bane. Planansvaret for stamvegnettet
er tillagt Vegdirektoratet. Ansvaret for planlegging og utarbeidelse av handlingsprogram for øvrige
riksveger er lagt til de fem regionale vegkontorene. Fylkeskommunene skal ha avgjørende
innflytelse på prioriteringene av Investeringstiltak i det øvrige riksvegnettet, innenfor den
fylkesfordelte økonomiske rammen som er fastlagt av Stortinget. Fylkeskommunen gir innspill til
Nasjonal Transportplan som omhandler alle transportformer p§ skinner og veg, l lufta og til vanns.
Private har tatt over mer av infrastrukturen for telefoni og datanett, men offentlig sektor må likevel
bidra der slikt tilbud ikke gir profitt.

Forholdet mellom fylkeskommunen og Statens vegvesen sitt regionvegkontor formaliseres gjennom
ulike samarbeidsavtaler. I mer enn 50 år hat Staten hatt ansvar for å stille med felles
vegadministrasjon på regionalt nivå for riks- og fylkesveger. Dette omtales ofte som sams
veaadministrasion. De regionale avdelingskontorene ivaretar de praktiske oppgåvene og flere av
forvaltningsoppgavene knyttet til fylkesvegene. Fylkeskommunen bestiller tjenester hos Statens
vegvesen for investeringer og drift av fylkesvegnettet. Statens vegvesens avdelingskontor mottar
derfor oppdrag bade frå eget reglonvegkontor med utgangspunkt i Vegdirektoratet og etter
bestilling frå fylkeskommunen. I forbindelse med behandling av rolle struktur og oppgåver for nye
folkevalgte regioner fMeld. ST. 22 (2015-20161 . vedtak 8221 ba Stortinget regjeringen l
reglonreformen sørge for at administrasjonen av fylkesvegnettet (deler av sams
vegadmlnistrasjon) blir underlagt de nye folkevalgte regionene. Dette er grunnen til at punktet om
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sams og instruksjonsretten l kapittel 3. 2 Strategi og mSl for fylkesvegene er tanet ned. Det pågår
na en prosess på nasjonalt nivå, for utrede overgangen til regional administrasjon av
fylkesvegnettet.

11. 1 Gods og næringstransport

Det utarbeides en egen delstrategi som omhandler gods- og næringstransport i Trøndelag. Den vil
handle om hvilken rolle Trøndelag fylke skal ta, skllle utfordringer i distrikt / by og omhandle
alternative transportformer som tog, båt og perspektiv på gods som kan utvlkles gjennom for
eksempel hyperloop og rerpost.
Men i og med mye av godsmengdene Inn og ut av regionen går på veg, gir dette grunn til at
strategier og prioriteringer som spesielt rettes mot denne bruken av vegnettet også må omtales i
dette dokumentet.

Fylkeskommunen skal være en aktør som legger til rette for god Infrastruktur for nærings og
godstransport, ved legge til rette for god infrastruktur for gods vil det kunne gjøre regionen til en
attraktiv region å etablere seg i, det vil kunne skape vekst og arbeidsplasser for regionen. For å få
til det må Trøndelag ha mulighet til effektiv godstransport inn, ut og Internt l regionen som er
bærekraftig.

Utviklingen framover tilsler ifølge den nasjonale godsanalysen til NTP en dobling av gods på veg
fram mot år 2050. Langs kysten av Trøndelag har vi mye sjømat som eksporteres og det er
forventet en stor vekst Innen sjømatnæringen. Denne veksten vil komme pS veg hvis det Ikke
gjøres tiltak for å finne alternative transportformer som kan dempe veksten på veg.
Ved S ha en strategi for å avlaste vegnettet ved å overføre gods frå veg til sje/bane vil det kunne
redusere den framtidige veksten i godstransport på veg og dermed også bidra til et bedre miljø,
mindre vegslitasjen og bedre traflkksikkerhet.
Uavhengig av transportløsning vil veg imidlertid være viktig for store dele av gods-arbeidet i
regionen.

Fortellerkartet pS følgende lenke http://arca.ls/14T4fX viser hvor i Trøndelag det er
aksellastbegrensinger (BK<10T), hvilke vegstrekninger som er åpne for modulvogntog og gir også
en oversikt over hvor mye tungtrafikk som foregår p§ de ulike vegene (ÅDT tunge kjøretøy).

Ut frå et godsperspektiv må det pekes på hvllke transportruter og veglenker som spesielt bør legge
til rette for godstransport og hvilke tiltak som kan gjBres for at disse lenkene velges.
Fremkommelighet for gods bør spesielt ivaretas på de prioriterte fylkesveger. Derfor bør innsatsen
i første omgang rettes mot fylkesveger med funksjonsklasse B og fremkommelighet der. Lange
strekninger med jevn fart vil bety reduserte reisekostnad og belastning av miljø.
Videre mS fylkeskommunen ha som mal å tilrettelegge for veglenker som gir god adkomst til havn-
og baneterminaler og som har BK10 med mullghet for modulvogntog.

11.2 Knutepunkter

God planlegging av knutepunkt mellom like og ulike transportformer er svært viktig for a fa et sa
sømløst og attraktivt transportsystem som mulig. Dette krever god samhandling mellom ulike
Instanser. Temaet omtales noe l kapittel 13. 5 men vil bil spesielt behandlet i delstrategi for
mobilitet.
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11. 3 Tilpasning til statlige prosjekt og tilskuddsordninger
Store statlige prosjekt er på gang i fylket. Dette gir muligheter for samhandling med staten
for å oppnå forbedringer også på fylkesvegnettet. Dette må også sees i sammenheng med tettsteds-
og byutvikling.

11. 3. 1 Elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen

I pågåande planarbeid for S få elektriflsert MerSkerbanen og Trønderbanen (Nordlandsbanen
mellom Steinkjer og Trondheim), blir spesielt bruer langs strekningene berørt. Bane NOR star for
planlegging og dekker kostnader for det som må gjøres for a sikre elektrisk drift av togene.I
forbindelse med behov for nybygging eller tiltak p3 vegbruer, vil Bane NOR engasjere Statens
vegvesen i byggeplanlegglng og gjennomføring. Der det må bygges ny bru, kan dette gi mulighet
til for eksempel å fS etablert et tilbud for gSende og syklende over jernbanebrua eller til å rydde
opp i vegløsnlnger inn mot brua. Det er derfor viktig at det settes av mldler som gir
fylkeskommunen handlingsrom til a inngå i partnerskap om gode omforente løsninger.

11. 3. 2 Utvikling av E6 - muligheter for byer og tettsteder
Vegsetskapet «Nye veier AS» prioriterer E6 gjennom fylket. Bygging av ny E6 gjennom Trøndelag
vil med ny kryss-struktur, pSvirke trafikkstrømmene på det parallelle lokalvegnettet og i
sentrumsområdene. Det er viktig å stille med ressurser for a møte de utfordringene og
mulighetene for byene og tettstedene denne EG-utbygginga kan gi.

11.3. 3 Statlige tilskudd

Staten har stadig tllskuddsordnlnger for S pSvirke til ønsket handling l kommuner og
fylkeskommuner, ofte legges det opp til at staten tar en andel av kostnadene og kommuner eller
fylkeskommuner bevilger den andre andelen. Her rna fylkeskommunen følge med og vurder om det
er aktuelt å benytte seg av de mulighetene som til enhver tid er aktuelle.

Noen eksempler på midler det kan være aktuelt å søke pS i 2018-2019 er:

. tiltak for økt satsing på sykkel

. skredsikringsmidler

. tilskudd til utbedring av kryss og flaskehalser for modulvogntog

. tllskudd for tilrettelegging av tømmerkaier og flaskehalser for tømmertransport

Det kommer stadig nye mullgheter og fylket kan også pSvirke staten til tllskudd til pilotprosjekt og
forsøksordninger som gir kunnskapsgevinst utover fylkesgrensa.

12 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER

Fylkeskommunens økonomiske mldler Ul drift og vedlikehald av og investering i fylkesvegene
består l prinsippet av følgende bidrag:

l. Frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd frå staten)
2. Saker med særskilt tildeling + statlig tilskudd
3. Lånopptak
4. Brukerfinansiering
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5. Kommunal (og privat) medfinansiering

Av ovennevnte flnansieringskllder kan kun frie inntekter finansiere drift- og vedlikeholdskostnader,
mens låneopptak og bompengerjf, Regelverket kun kan benyttes til finansiering av investerlnger.

Det er ut frå kostnadsnøkkel for fylkeskommuner og tilhørende indeks for beregnet utgiftsbehov frå
«grønt hefte» (Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner, beregningsteknisk
dokumentasjon) mulig å gjøre en beregning av hva som i inntektssystemet er knyttet til fylkesveg.
Kostnadsnøkkelen er utarbeidet av Kommunal- og modemiserigsdepartementet for å beregne
utgiftsbehovet innenfor de enkelte områder som ivaretas av fylkeskommunene. Kostnadsnøkkelen
utarbeides metodisk bSde ut frå normative og statistiske modeller og per i dag er 3 krlterier direkte
knyttet til utgiftsbehov på fylkesveger. Disse baserer seg i vesentlig grad på normativ
kostnadsmodell, herunder i form av MOTlV-tal.

I sammenhengen skal det dog pointeres, at uansett om et beløp i beregnings sammenheng er
knyttet opp til utgiftsbehov p3 fylkesveg er midlerne å betrakte som frie og for prioritering til bruk
mellom fylkeskommunens ulike sektorer.

I tillegg til ovennevnte gis det i Fylkeskommunene Inntektssystem Særskilt tildeling som per i dag
blant annet omfatter Opprusting og fornying av fylkesvegnettet samt Kompensasjon forskrift om
tunnelslkkerhet.

Økte økonomiske rammer for fylkesvegene n§r det gjelder drift og vedlikehald, må komme i form
av økte statlige overførlnger av frie mldler eller ending i prioritering internt i fylkeskommunen. N§r
det gjelder de økonomiske rammene for investering, ml det tas hensyn til fylkeskommunens
samlede låneopptak og gjeldende politikk om dette. Låneopptak belaster fylkeskommunens
driftsøkonomi og med det de frie inntektene.

Med tanke på medfinanslering kan det for eksempel ved etablering av gang- og sykkelveg langs
veg med lavere funksjonsklasse, vurderes en strategi om at dette forutsetter en vesentlig
kommunal medfinansiering.
Et generelt element ved medfinansiering av prosjekter er at det øker kost - nytte effekten for
fylkeskommunens investering og da implisitt kan bil betraktet som et prioriteringskriterium.
Omvendt anbefales det ikke at forskuttering benyttes som prioriteringskriterium, men at det kun
apnes for forskuttering av prosjekter som allerede er prioritert innenfor handlingsprogrammets
kommende fireSrsperiode. Da blir forskuttering kun et spørsmål om tidligere iverksetting av et
allerede prioritert prosjekt.

Brukerfinansiering eller bompenge leverer l gjelde periode en høy andel av mldler til
Investerlngsprogrammet slik utbygging på bompengefinansierte prosjektstrekninger her gir et
avgjørende løft i standard og linjeføring og er av stor betydning for utvlklingen i berørte regioner.
Imidlertid blnder bompengeprosjektene også opp vesentlige fylkeskommunale midler med en
fylkeskommunal andel av investeringskostnad varierende frå om lag 20 - 50 %.
Det bør i sammenhengen bemerkes at bompenge også kan være med til å finansiere etablering av
gang- sykkelveg. Dette enten ved etablering av gang- og sykkelveg i sammenheng med vanlige
bompengeprosjekter utenfor byområde eller ved bompengepakker l forbindelse med bomring i
byområde.

12. 1 Handlingsprogram og årlige budsjettprosesser

Delstrategien for fylkesveg vil danne grunnlaget for prioriteringer ved utarbeidelse av 4-arige
handlingsprogram for fylkesveger med årlig rullering. Handlingsprogrammet har til formål S
operasjonallsere de overordnede økonomiske rammer og feringer som kommuniseres via fylkets
økonomiplan.
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13 INVESTERINGER

13. 1 Investeringsprosjekter

Trøndelag fylkeskommune har høy investeringsaktivitet innenfor vegområdet. Dette er primært en
følge av allerede vedtatte Investeringsforpllktelser knyttet til bomvegprosjektene Fv. 17 prosjektet,
Fosenvegene, Fv. 714 Laksevegen, Miljøpakke Trondheim og Fv. 704 Sandmoen - Tulluan. Disse
store igangsatte investeringsprosjekt som vil binde opp mldler i årevis fremover.

Nar det kommer til strategi for fremtiden er det flere utfordringer som må hensyntas.

. Fylkesvegnettet er i stadig forfall. Med dagens bevllgningsnivS til vedlikehald er forfallet
eskalerende.

. Personbiltrafikken og næringstrafikken øker, særlig på de regionale fylkesvegene. Dette
gjBr at standardetterslepet blir mer fremtredende, noe som blir enda mer gjeldende etter
hvert som godstrafikken øker.

Det er altså behov for å både ta igjen vedlikeholdsetterslep og ta igjen standardetterslep. På lang
sikt er det derfor ikke dekkende kun å ha som strategi 3 ta igjen vedllkeholdsetterslepet. Når det
kommer til valg av strategi kan denne beskrlves på følgende tre nivaer:

. Punktvis utbedring kombinert med fornying (Fornyingsprogram - omtales avsnitt 13. 2)
o Gjenoppretting av eksisterande veg
o Fortsatt en del standardbrudd
o Punktvise forbedringer

. Strekningsvis utbedring med oppgradering til dagens standard (omtales avsnitt 13. 2)
o «Fornyingsprogram 2. 0» samtidig breddeutvider og evrige forbedringer. Krever

med stor sannsynlighet omregulering,
o Marginalt med standardbrudd
o I hovedsak tiltak langs eksisterande veg

. Nybygging
o Handboksstandard (tilnærmet) tilpasset fremtidens behov
o Utvikling av egne Innovative løsninger i tillegg håndbokstandard. (Denne setninga

er innarbeide! l tråd med vedtak i fylkestingsak 66/18)

I et ideelt beslutningsgrunnlag for en strekning blir alle tre alternativer vurdert. Videre vil ikke det
ene alternativet på en delstrekning utelukke noen av de andre på øvrige delstrekninger. Poenget er
at hele strekninger m3 vurderes l større grad.

På kort sikt må de store prosjektene man har Igangsatt fullføres og i øvrig primært satses på
fornying av vegnettet. Det vises for øvrig til omtale i avsnitt 13.2 om det ved fornyingsstrekninger
skal ta med breddeutvidelse og øvrige standardhevlng.

På lengere sikt er det langs eksisterande traseer mange strekninger som er aktuelle for
utbedringsprosjekt. Stort sett alle vege med funksjonsklasse B kan være aktuelle for dette, om de
ikke allerede er en del av pågåande utbygglngsprosjekter.
For noen av disse potensielle utbyggingsprosjekter kan det om grunnlaget er til stede, være aktuelt
med fremtidig etablering av nye bompengeprosjekter. Mulighetsrommet i utbyggingsstandard og
trasevalg må forventes å være vesentlig forskjellig om det er tale om et bompengeprosjekt eller et
utbyggingsprosjekt finansiert med rene fylkeskommunale midler. Dette kan vel også kun betraktes
som rimelig i og med brukerne betaler en vesentlig andel om det er tale om et bompengeprosjekt.
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Det pågår i Trøndelag allerede utredning av et par mulige nye bomvegprosjekter.
De pSgaende fylkeskommunale bompengeprosjekter har som tidligere omtalt en fylkeskommunal
andel av investeringskostnad som varierer frå om lag 20 - 50 %.
Det kan betraktes som en rimelig fordeling om fylkeskommunen og brukerne deler finanslerlngen
ved at begge parter leverer 50 %. Imidlertid må man forholde seg til, at ved slik fordeling er
fylkeskommunen begrenset i muligheten til å etablere flere bompengeprosjekter eller mer vanlige
prosjekter i og med fylkeskommunens ramme for egne investeringsmidler må betraktes som
konstant.

Sagt på annen måte vil de fylkeskommunale investeringsmidler blir brukt mer konsentrert via noen
fa prosjekter ved en andel på 50 % enn om den fylkeskommunale andel i et bompengeprosjekt
f. eks. er på 25 % som det er tilfellet for Fosenvegene.

Det anbefales at fylkeskommunen bidra ved utvikling av, og gjør bruk av effektive verktøy for
samfunnsøkonomiske analyser som del av grunnlaget ved prioritering av prosjekter samt portefølje
prioritering. Utrednjngens omfang og grundlghet kan tilpasses prosjektets størrelse, men kost -
nytte vurdering bør være fast del av en prosjektvurdering.
De samfunnsøkonomiske analysene gir grunnlag for a kunne prioritere den innsatsen som gir best
lønnsomhet samlet sett, samt tallfeste kostnaden ved a gjøre andre priorlteringer. Andre hensyn
enn lønnsomhet kan også vektlegges.

13. 2 Fornyingsprogram

Fornying er definert som det a ta igjen vedlikeholdsetterslep samtidig som det skjer en
standardheving utover den opprlnnelige for a oppfylle krav som gjelder i dag, men som ikke gjaldt
på det tidspunkt veg konstruksjonen ble bygget. Det vises til kapittel 7. 1 for forskjellen mellom
standardetterslep og vedlikeholdsetterslep.
Tlltakene i fornyingsprogrammet må ha et element av oppgradering i seg for å kunne finansleres
av Investeringsmidler l og med det er lånte midler.

I Nord-Trøndelag har det i flere år vært en satsning på fornying av fylkesvegnettet. Satsningen har
vært rettet mot tiltaksstrekninger hvor henslkten har vært som følger:

. Fjerne etterslepet på drenering, stikkrenner, kummer, rekkverk, bruvedlikehold o. l. i minst
10 Sr fremover.

. Øke bæreevne på svake partier og fornye vegdekke, inkludert slitelag asfalt.

. Trafikksikkerhetstiltak som siktutbedring, vegetasjonsrydding, fjerning av sidehinder som
utstikkende fjellnabber, stolper nær vegen, utslaking av vegskråninger o. l.

Felgende har Ikke blitt endret:

. Linjeføring, kurvatur, avkjørsler

. Vegbredde

. Telehiv (med unntak der det skjftes stikkrenner)

I Ser-Trendelag ble detopprettet et fornyingsprogram l 2016. Dette ble delt inn i følgende:

. Vegfundament og dekke
o Streknlngstiltak særllg sett i sammenheng med asfaltprogrammet. Ikke inkludert

slltelag asfalt. Fokus på grøft- og drensarbeid, stlkkrenner, nytt bærelag asfalt, og
gjenopprettet vegbredde.

. Rekkverk og miljøtiltak
o Hittil kun rekkverksstrekninger, l utgangspunktet nysettlng.

. Bru og fergekai
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o Sett i sammenheng med vedlikeholdsprogram
. Tunnel

o Fornying av tunnelobjekter utenom tunnelslkkerhetsforskrift

Satsningen gjennom fornyingsprogrammer som nå pågår, har hatt god effekt og er positivt mottatt
generelt.

Det anbefales at satsnlngen på fornying vldereføres gjennom a dra med det beste frå begge
fornyingsprogrammene frå de tidligere fylker. Det blir l den endelige vegstrategl nærmere
beskrevet hvordan programmet anbefales Innrettet.
Et utgangspunkt kan være, på det som gjelder vegfundament og dekke, a gjøre utbredt bruk av
streknlngstenkning ved a fokusere p§ skifte av stikkrenner, greftutbedring, utbedring av
sideterreng, rekkverksutbedring, skilting, tiltak på mindre bruer som inngår i prosjektstrekningen,
forsterking og dekkelegging unntatt slltelag. Det er da viktig at fornyingsprogrammet sees i
sammenheng med (asfalt)vedlikehold.
Det bør vurderes om fornylngsprogrammet skal inkludere breddeutvidelse og kurveutbedrlnger
m. m. for å oppnå mål for standardklasse som det legges opp til l vegstrategien jf. kap. 5. Dette vil
imidlertid ofte fere til behov for regulering og dermed være mer tidkrevende. Fordelen med
fornyingsprogrammet har til nå vært at det har vært tiltak som har blitt igangsatt forholdsvis raskt
uten vesentlig planlegging.

Men det er grunn til S vurdere om målet med fornyingsprogrammet også fremadrettet er det
riktige uansett funksjonsklasse for vegen som det gjøres tiltak på. Som beskrevet er det som skjer
i dag, at vegene forsterkes og opprlnnelig vegbredde gjenopprettes. I kapittel 5 sles noe om mål
for standardklasse for de ulike funks. ionsklassene. Det må derfor vurderes om
fornylngsprogrammet l større grad tilpasse seg de målene for standardklasse som settes Iht.
kapittel 5, særllg når det gjelder B-veger. Man har da primært to muligheter:

. Fomyingsprogram slik deter i dag

. Fornyingsprogram 2. 0, som inkluderer breddeutvldelser, kurveutbedring m. m.

Anbefalingen er at fornyingsprogrammet i hovedsak rettes mot de viktigste transportårene (B-
veger) i det som kan betegnes som en versjon 2. 0.
Samtidig er det et stort behov for fornying på veger med lavere funksjonsklasse. Det bør derfor
vurderes om en mindre andel (eks. 10-20%) av fornyingsprogrammet skal rettes mot disse
vegene, og da primært etter modellen for fornylngsprogram i tldllgere Sør-Trøndelag.

Bru, fergekai og tunnel videreføres som fornylngsprogram med fokus pS kritiske tiltak, tiltak etter
inspeksjoner og a istandsette til dagens standardkrav samtidig som man tar igjen
vedlikeholdsetterslep.

13. 2. 1 Fornyingsprogram bruer

Hovedutfordrlnger med bruer er, l tillegg til det generelt gjeldende vedllkeholdsetterslep med
kostnadskrevende vedlikehald eller erstatning av gamle objekt, ønsket om økt utnyttelse av
vegnettet gjennom større og tyngre lastebiler (60 tonn totalvekt). Ikke alle bruer er beregnet til a
tåle dette, og det er saledes ofte bruer i vegnettet som utgjør en flaskehals.
Som en del av fornyingsstrategien de kommende Sr vil det i vegstrateglen bil vurdert nærmere S
rette fokus på strekninger og punkter som hindrer næringstrafikken.

Det er samtidig kjent at et vesentlig antall brukulverter av stal som er bygget på 60- og 70-tallet
er i ferd med a ruste. Det eksisterer dermed et stort behov for tiltak på området, primært l form av
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a skifte ut disse rørene med nye. Denne type tiltak vurderes S kunne gjøres mest kostnadseffektivt
i en form for pakke der flere tiltak av samme karakter utføres i sammenheng samt med størst
mulig standardisering. Slik pakke kan vaere en del av fornyingsprogrammet for bru,

Strategien for fornyingsprogram bruer vil inkludere følgende anbefalinger:

. Langt i ds strateg i

o Sa langt som rimellg mulig prioriter å foreta preventivt vedlikehald av
brukonstruksjoner før tiltakene regnes som korrektivt vedlikehald. Preventivt
vedlikehald er svært økonomisk lønnsamt, da tiltaket griper inn før omfanget blir
stort og det forekommer skader som påvirker levetid/bsereevne.

o Ivareta brukapitalen ved å gripe Inn med bruvedlikeholdet før en risikerer at
bæreevnen reduseres som følge av degradering

. Fornyjngsstrategi på kort sikt
o Fjern nedgravde korrugerte stalrørskulverter med vanngjennomløp frå brumassen

- som tiltakspakker
o Fjern rieberelementbruer frå brumassen
o Akutt korrektivt vedlikehald m§ prioriteres foran preventivt vedlikehald for å

redusere det totale rlsikobilde på vegnettet.
o Fjerne flaskehalser på vegnettet Iht. prioriteringslista. (Bruer med smal vegbredde)

. Strekningsvlse tiltak

o Forbedre trafikksikkerheten primært på de prioriterte vegstrekningene ved å
oppgradere vegrekkverk og brurekkverk, med overgangsrekkverk.

Det anbefales jkke konsekvent a prioritere utskifting av bruer streknlngsvis. Fornying av bruer ber
prioriteres basert på bruenes tilstand, skadeutvikling og deres respektive konsekvenser for
fremkommelighet og trafikkslkkerhet.

13.3 Forsterke grusveger til 10 tonn med asfalt

I Nord- Trøndelag har det pågått et prosjekt med S forsterke grusveger til 10 tonn med asfalt, som
et ledd i en generelt strategi for standardheving av fylkesvegnettet.

Tiltakene l forsterkningsprogrammet har delvis være betalt med vedlikeholdsmidler og delvis med
investeringsmidler. Kostnadene per km har variert betydelig, og det er foretatt ulike tilpasninger
mellom tilgjengelige budsjett og antall km veg som er asfaltert. Erfaring frå forsterkningstiltakene
tilsier at asfaltering av grusveier i snitt koster ca. 2000-4000 kr per meter.

I hele Trøndelag gjenstår ca. 1050 km fylkesveg med grusdekke. Total kostnad for asfaltering av
dette er derfor anslått til 2, 625 mllliarder kroner.

Et asfaltdekke har en levetid på 15 år og et nytt asfaltlag koster ca. 700 000 per kilometer. Det
betyr at asfaltering av gjenstaende 1050 km grusveg vil øke behov for vedlikehold av asfaltdekker
med 50 mill. per år.

For a oppretthalde tilfredsstillende framkommellghet anbefales det heller S sette fokus på jevnlig
vedlikehald av grusveier, framfor asfaltering av alle fylkesveger.
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Fsgur 12 Kommunevis prosentvis fordeling av grus og asfalt på fylkesveger i Trondelag

Et grusdekke bestSr av mekanisk stabilisert grus (knust fjell eller knust grus) Valg av dekketype
har en rekke konsekvenser for trafikant, nabo og vegholder. Valget av dekketype rna også
vurderes i forhold til mulige Innvlrkninger på miljø, naturressurser og samfunn. Et godt grusdekke
skal med et normalt vedlikehald gi rlmellg gode kjøreforhold hele aret uten dannelse av vaskebrett,
slaghull og store spor. Konsekvensene for fremkommelighet og drifts- og vedltkeholdskostnader
kan bli sterkt påvirket av klimaet, særiig l omrSder hvor nedbøren øker og hvor antall fryse-
/tlnesykluser øker.

Vedlikehald av et asfaltdekke som er krakelert og gått i oppløsning som følge av dårlig oppbygning
av vegkroppen er dyrere enn å tilføre og hevle ut grus på en grusveg. Ved edelagt asfaltdekke må
man reasfaltere vegen. PS grunn av vedlikeholdskostnader av asfaltveger, kan en anbefaling være
at veger med ÅDT under 300 forblir grusveier. I nordre del av Trøndelag gjenstår det 3,5 km
grusveg med ÅDT over 300, mens i søndre delen gjenstår 86, 5 km.

Arbeidet med é øke andelen fylkesveger med fastdekke skal fortsette, basert på et helhetlig
sett av prioriteringskriterier. (Denne setninga er innarbeidet i tråd med vedtak i fylkestingsak
66/18)

13. 4 Tilbud til gående og syklende

Det har vært et mål i hele Trøndelag a legge til rette for sikker skoleveg. Satsing pS bygging av
gang- og sykkelveger de nærmeste 2 og 4 kilometerne til skolene har vært høyt prioritert. Likevel
mangler fortsatt tilbud som er sikre og feles trygge ved mange skåler.

Den nasjonale sykkelstrategien har som hovedmål at sykling skal utgjøre 8 prosent av alle reiser
innen 2023. Dette tilsvarer 7,8 prosent årlig vekst i antall sykkelturer på landsbasis.

Den første nasjonale gastrategien for den samme perioden mangler konkrete mal for antall gaturer
samlet sett, men har et mål hvor andel personer som gjennomfører en hel reise til fots skal øke til
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halvparten av befolkningen. Dette tilsvarer minst 3, 4 prosent vekst i gaturer hvert år fram mot
2023. Dette er ambisiøse mal som krever tilrettelegging.

Handlingsprogram for Statens vegvesen for perioden 2018 - 2023 (2029) er det sått av
planleggingsmfdler til «Sykkelbyer» i Trøndelag. Det er forutsettes at de statlige midlene skal
være et bidrag i en samfinansiering med fylkeskommune og kommuner. Fora få løst ut disse
midjene, kreves derfor aktiv sykkelsatsing i fylket.

Satsing på sykkel på pendlerstrekninger som gir redusert bilbruk, vil også være bidrag Ul å nå
nasjonale og regionale mål om redusert utslipp av kllmagasser. At stadig flere kjøper el-sykkel gjør
arbeidspendling p3 sykkel over lengre streknlnger mer aktuelt enn tidligere. Dette vil også kreve
tilrettelegging av infrastrukturen.

Fysisk tilrettelegging for mer sykling og gåing er tiltak i strategien om styrket folkehelsearbeid. Det
kan dokumenteres betydelig helsegevinst i mer fysisk aktivitet.

God drift og vedlikehald i tllknytnlng til gange og sykkel er viktig for at tilbudet skal brukes
optimalt.

13. 4. 1 Vurdering av løsninger - pilotprosjekt

Det er et tydellge politisk signal også regionalt om prioritering av gang- og sykkelveg. For å fS
bygd mest mulig gang- og sykkelveg, er det l Trøndelag bl.a. ved flnansiering av pilotprosjekter
gitt tydelige slgnaler om å prøve ut andre og enklere losninger enn de som følger Statens
vegvesens handbok N100 «Veg og gateutforming».

Å etablere gang- og sykkelveger langs lange vegstrekninger er svært kostnadskrevende. Et
tverrfaglig samarbeid mellom miljøene innen friluftsliv, turisme, folkehelse, idrett og samferdsel
kan gjøre det lettere å legge til rette for at alternative traséer som ikke alltid er parallell med
vegkanten av en svært trafikkert veg, blir den foretrukne gå- eller sykkelruta. Det er ønskelig a
kunne vurdere slike mulige alternative traséer l hele fylket. For å finne gode samarbeidsformer og
løsnlnger kan det være aktuelt a søke om statlige midler for a få etablere pilotprosjekt.

Utvikling av pilotprosjekt vil gi nyttige erfarlnger for framtidige valg av løsninger. Det kan også
være nyttig å se på erfaringar frå andre land.

Noen eksemplar på avvik frå handbøkene som kan gi «mer veg for pengane»:

. Utvidet skulder (ensldlg og tosidig)

. 2-1 veg (se figur 12)

. Bare belysning

. Smalere bredde på gang- og sykkelvegen

. Grusdekke Istedenfor asfalt

. Redusert vegoverbygning
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Figur 13 : En «2 minus l veg" er en veg som visuelt bare har et kjorefelt, men med trafikk i begge retninger.
Begge sider av kjorefeltet er avgrenset av brede vegskuldre som er merket med st/plede og brede kantstnper.
De brede vegskuidrene fungere primært som ferdselsareal for myke trafskanter, men også som areal når
motgående trafikk skal passere hverandre.

Fravik frå standardene kan gi ulemper i forhold til både risiko og drift. Sparte investeringskostnader
må ses i sammenheng med eventuelt økte driftskostnader. Men et kostnadsgjerrlg og ikke helt
standardisert tilbud er bedre enn ingen tllbud.

Ved pjlotprosjekter er det viktig at det gjøres oppfelgning og evaluering slik objektive vurderinger
ligger til grunn for anbefallngen vldere.

Hvilke kriterier som skal leggs til grunn for valg av løsninger og prioriteringer vil bearbeldes fram
mot endelig forslag til delstrategi for veg.
Element som inngSr i vurderingene vil være:

. Stedllge forhold som terreng

. trafikkforhold, andel barn- og unge, plassering av bollgområder og skåler og arbeidsplasser.

. Tllliggende systemløsnlng for gang og sykkel. Systemsklfter øker risikoen og kan bidra til at et
tilrettelagt tilbud velges bort.

. Kryssløsnlnger og evrlg krysslngsbehov

. Andel tungtrafikk på strekningen

. Vinterdrift

. Prinsipp om balansert utvikling av Trøndelag

13.5 Byutvikling og avtaler med staten

Trafikkutfordrlngene befolkningsveksten gir i byer kan ikke løses med mer biltrafikk. Det vil skape
miljøproblemer og det vil ikke være plass på vegene. I Nasjonal transportplan 2018 - 2029
viderefører regjeringen målet om at veksten i persontransporten i byområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekstmålet for persontransport med bil»).

Det er viktig 5 se sammenhengen mellom hvor det bygges bollger, legges til rette for
arbeidsplasser og hvor transporten havner. Nasjonalt er det ønsket en miljevennlig byutvikling.

Ansvaret for transportpolltiske virkemidler l by er delt mellom staten, fylkeskommunene og
kommunene. Fylkeskommunene og kommunene har i dag ansvaret for lokal kollektivtransport
(unntatt jernbane), investeringer i fylkesvegnett og kommunalt vegnett, arealbruk, keprising og
parkeringspolltlkk. Statens innsats består av utvikling av infrastruktur for jernbane og kjøp av
togtjenester, Investeringer i rlksveger og midler innenfor programomrSdene, opplegg for
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brukerbetaling (som forutsetter lokal tilslutning) samt midler gjennom Belønningsordningen. Denne
delingen av ansvar stiller store krav til koordinering for å oppnå helhetlige transportpolitlske
løsninger. Virkemidlene har størst effekt om de inngår og reallseres Innenfor en samlet
tiltakspakke.

For S pSvlrke til dette har statens gjort avtaler med noen kommuner og fylkeskommuner blant
annet gjennom miljøpakken for Trondheim. Men i Trøndelag er det ogsS interessant a vurdere flere
mullge samarbeldsmuligheter med staten. Byene p3 Innherred ligger pS rekke og rad langs
jernbanen og samarbeid og utvikling mot mer miljevennllge byer kan gi muligheter for en felles
byvekstavtale for disse byene.

13. 5. 1 Miljøpakke Trondheim

Det er 211,7 km fylkesveg i Trondheim kommune. Av dette er 27, 2 km i Indre bykjerne.

Miljøpakken er et samarbeid mellom tre parter der partene blir enige om prioritering av tiltak. I
St. prp. 85 (2008-2009), kap 5. 2, vlses det til at «Trondheim kommune og Ser-Trøndelag
fylkeskommune har gått Inn for at ordinære løyvingar til veglnvesterlngar på dagens kommunale
og fylkeskommunale vegnett skal Inngå som ein del av finansleringsplanen.»

Det er altså lagt til grunn at det partene brukte på investeringer i eget vegnett i Trondheim i
2008/2009 skulle inngå i Miljøpakken. For fylkeskommunen sin del innebærer det at det artige
bidraget til Miljøpakken rettes mot Investeringstiltak på fylkesvegnettet i Trondheim.

I henhold til St. prp. 172s (Miljøpakke Trondheim trinn 2) skal fylkeskommunen og kommunen
bidra med 940 mill. 2013-kr i perioden 2010-2024. Justert for prisstigning og tillagt økt mva-bidrag
bidrar fylkeskommunen med 72, 4 mill. til Miljøpakken i 2018.

Siden St. prp. 85 ble vedtatt i 2009 har det imidlertid blitt en del endrede forutsetninger i
Miljepakken. I februar 2016 inngikk Staten ved Statens vegvesen og Jernbaneverket, Trondheim
kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune bymiljøavtale 2016-2023 for Trondheim. Avtalen er
geografisk avgrenset til Trondheim kommune. Målet med denne avtalen er at veksten i
persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing («nullvekstmSlet»). Regjeringen
vil integrere areal- og transportpolitikken ytterligere i neste planperiode, og reforhandling av
bymlljaavtalen for Trondheim l 2018 vil derfor bil i form av en byvekstavtale. Forhandlingene vil
avklare hvilket geografisk område byvekstavtalen skal omfatte. Det er gjennomført en Byutredning
for Trondheimsomradet som faglig grunnlag til byvekstforhandlingene.

For Miljøpakke Trondheim trinn 3 er Prop. 36s til behandling l Stortinget med forventet vedtak før
sommeren 2018. Trinn 3 omhandler i forhold til trinn 2 primært ekning i takster og
Innkrevingsperlode.

I det videre arbeid med vegstrategl blir det beskrevet strategier for ivaretakelse av vegnettet l
Trondheim, og fylkeskommunens interesser i byen. Noen aktuelle punkter som bør/kan omtales er:

. Organisering av Miljøpakkesamarbeidet

. Rnansiering av infrastrukturtiltak på fylkesveg

. Fornying av vegnett og gang- og sykkelvegnett

. Drift og vedlikehald av vegnettet

. Omklassifisering av veger

. Handtering av dyrere driftskostnader som følge av Miljøpakketlltak

34



13.5.2 Mulig byvekstavtale for byene på Innherred og andre byer i Trøndelag?

Byvekstavtalene og Belønningsordnlngen er avgrenset til de ni største byomradene, og ordningen
med statlig delfinansiering av kollektivprosjekter er avgrenset til de Hre største. I flere mindre
byområder som ikke er aktuelle for byvekstavtaler, ventes det en befolkningsvekst som kan gi
transport- og miljøutfordringer. En samordnet og helhetlig satsing på effektiv og mlljøvennlig
bytransport og arealbruk er derfor viktig også l disse byområdene. I noen mindre byområder kan
lokale forhold som bystruktur, befolkningsgrunnlag og transportvekst tllsi at man bør planlegge
bypakkene ut frå et nullvekstmSl for persontransport med bil.

Byene Steinkjer, Verdal og Levanger utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, og det er en
omfattende pendling mellom disse byene, Trønderbanen har stoppested og tilknytning sentralt i
alle byene, mens E6 er lagt utenom Levanger og Verdal. I Steinkjer ble ny E6 gjennom byen
ferdigstilt l 2005. Det er planlagt betydellge Investeringer i veg og jernbane langs denne
strekningen i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 2018- 2022. Det er viktig at byenes
utvikling ses l tett sammenheng med samferdselsinvesteringene på riksveg og jernbane på
Innherred.

Nord - Trøndelag fylkeskommune fikk etter søknad til Mlljødlrektoratet klimasatsmldler i 2017 for å
komme i gang med prosjektet «Innherredsbyen». I tillegg til at prosjektet kan gi en varlig
kvalltets- og kompetanseheving for mer klimavennlig areal- og transportutvikling, kan det også
være et grunnlag for en framtidig avtale med staten.

Fylkets engasjement i miljøpakken for Trondheim og eventuelle andre byvekstavtaler, kan gl
erfaringer for tilsvarende arbeid l andre deler av fylket.

13.6 Veglys

Veg- og gatelys er et viktig trafikkslkkerhetstlltak. I tillegg bidrar gatelys langs det offentllge
vegnettet til å bedre trivsel og trygghet for trafikantene. Veglys betyr mye for trafikksikkerhet,
trygghetsfølelse og trivsel.

Imldlertid er det store kostnader ved etablering, drift og vedlikehald av veglysanlegg. Det er
derfor nødvendig S sette klare krlterier for etablering av nye anlegg langs fylkesveg. Disse
kriteriene bør også legges til grunn for overtakelse av veglysanlegg frå kommunene.

I Trøndelag drifter og vedllkeholder fylket til sammen 7378 lyspunkt langs fylkesveg, 3710 av disse
er l gamle Sør-Trøndelag og 3668 i nord. I nord er fordelinga for de ulike funksjonsklassen som
følger:

60 % langs funksjonsklasse B og C: 1259 punkt l funksjonsklasse B og 2154 lyspunkt l
funksjonsklasse C.
26 % (221 lyspunkter) er langs funksjonsklasse D og 12 % (34 lyspunkter) langs funksjonsklasse E

Det har vært ulike praksis med hensyn til eierforhold og drift av gatelys l de to Trøndelagsfylkene:

Sør-Trøndelag hadde ikke tatt over veglys, men har gitt driftstilskudd til kommuner for drilt og
vedlikehald av veglys på B, C-, D- veger. Det er vedtatt at grunnlaget for overtakelse av veglys
som skal overtas, skal være vurdert i forhold til følgende krlterier;

. Vesentlig trafikksikkerhetsmessig betydnlng
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. Årsdegntraflkk over 1500. Nærmere slkkerhetsmessig vurdering der trafikken er under
1500 ADT

. Vurdere fråvær av belysning

. Forutsetning at anlegg som overtas har en standard i henhold til Statens vegvesens
handbok 264 «Teknisk planlegging av veg- og gatetys»

I nord har fylkeskommunen tatt over eler- og driftsansvaret for veglysanlegg langs B- og C veler,
men har ikke tatt over veglys langs D- og E veger.

For et samlet Trøndelag foreslas at ansvaret for drift og vedlikehald av veglysanlegg langs D- og E-
veger videreføres Inntil de samlede drifts- og vedllkeholdsutfordringene innenfor lylkesvegnettet er
klarlagt.

Men det er behov for et felles sett av kriterier og prinsipper i det videre arbeid med veglys.
følgende kriterjer foreslSs:

l. Skole => TRFK skal drifte veglys på fylkesveg i funksjonsklasse B, nærmere skole enn 2,0
km

2. ÅDT => TRFK skal drifte veglys på fylkesveg l funksjonsklasse B med ÅDT over 1500. Det
skal foretas en nærmere slkkerhetsmessig vurdering der trafikken er under 1500 ÅDT.

3, TRFK skal drifte veglys på fylkesveg l funksjonsklasse C og D dersom ikke andre kriterler
overstyrer dette. Her skal fråvær av belysning vurderes og hva som er av vesentllg
trafikksikkerhetsmessig betydning.

4. Tunnel => TRFK skal drifte lys i tunneler pl fylkesveger
5. Fergekaler => TRFK skal drifte lys på fergekaler/oppstillingsplasser
6. Lys i kryss mellom riksveg og fylkesveg der det er lys på hovedveg, driftes av staten som

hovedveg

7. Bruer uten tllstøtende veglys => Det er ikke behov for veglys på bruer uten lys på
tilstøtendeveg.

8. Det forutsettes at anlegg som overtas har en standard i henhold til statens vegvesens
handbok 264 «Teknisk planlegging av veg- og gatelys»

9. Det skal vurderes bruk av LED-lys, nattestyring, bevegelsesstyring og ny teknologi hver
gang et lysanlegg rehabillteres og ved nybygging.

Overtagelse av kommunale anlegg. Ved overtagelse av anlegg frå kommunen må det etableres
egne mSlere/egne skap og eventuelt dele opp eksisterende anlegg. Etablering av måler/skap koster
minimum 100 000 kr. pr mSlepunkt. Det må anslagsvis sklftes 137 skap langs veger med ÅDT over
1500, dette gir en totalkostnad på 14 millioner kr.

Utskifting/bygging av nytt anlegg: Mange lysanlegg er gamle og moden for utskifting pS grunn
av manglende vedlikehald. Hvis man antar teknisk levetid på 30 år bør det avsettes midler hvert ar
til utskifting av gamle anlegg.

Ved etablering av nye veglysanlegg langs fylkesveg legges det til grunn at nye og stremsparende
anlegg brukes.

Overtakelse av kommunale veglysanlegg bør begrenses til lysanlegg langs veger med
funksjonsklasse B og C og:

. Der ÅDT > 1500 kjøretøy/døgn

. Innenfor en avstand frå skole på 2 kilometer

Egen måler rna være montert før overtagelse og anlegget må være i god teknisk stand. Anleggene
som tidllgere er vedtatt overført frå kommune til fylkeskommune må være sått i god stand Innen
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en rimelig frist før anleggene overtas. Dersom ikke fristen overholdes opphører det
fylkeskommunale tilskuddet til anlegget.

Det må lages en plan som synliggjør kostnader med overtakelse, drift, vedlikehald og mulig
gjennomføring i forhold til økonomi og tid.

For nye gang- og sykkelvegar kan veglys utelates dersom det er lav gang- og sykkelandel.

13. 7 Kontraktsstrategi

Kontraktsstrategl omfatter valg av anskaffelsesprosedyre, inndeling i kontrakter
og entrepriser, entrepriseform, tildelingskriterier mv. Mange forhold bør vurderes og tas hensyn til
for å velges en hensiktsmesslg og malrettet kontraktsstrategi.
Det bør alltid tas hensyn til effektiv gjennomføring med vekt på HMS, økonomi, fremdrift, kvalitet,
miljø, rislkofordeling, markedsltuasjonen og samlet ressursutnyttelse.
Følgende bør vektlegges og tas hensyn til når det ska] fastlegges en mSlrettet og helhetlig
kontraktsstrategi for et prosjekt:

. Inndeling i kontrakter

. Anskaffelsesprosedyrer

. Valg av entreprlsefbrm

. Kvalifikasjons- og tildellngskriterier

. Valg av kontraktstype

Entrepriseformen har typisk vært utførselsentreprise eller totalentreprise, hvor henholdsvis
byggherre har ansvar for prosjektering og entreprenør ansvar for utførelse kontra at entreprenøren
har forpliktelse bade for prosjektering og utførelse.
Samspillkontrakter hvor man legger opp til et nært samarbeid mellom partene, har bl. a. til formal
at man dra nytte av både byggherre og entreprenørens kompetanse. Partene har gjerne ulik
kompetanse og erfaring. Samlet kan dette medføre at man far et bedre produkt til en lavere
kostnad enn hva som ville vært tilfelle ved bruk av andre kontraktsformer. Malsetningen er at

begge parter skal jobbe mot et slikt felles mål, nemlig et best mulig bygg ti] en lavest mulig
kostnad. For at man skal kunne oppnå dette må kontrakten utformes slik at bade byggherren og
entreprenøren tjener på at dette målet oppnås.

Valg av rette kontraktsstrategi for det enkelte prosjekt er viktig og vil fremadrettet ha økt fokus og
omhandles nærmere i endeljg vegstrategi.

13.8 Organisering og prinsipper for investeringsbeslutninger

Som prlnsipper for investeringsbeslutnlng for vegprosjekter anbefales at dette gjøres i minimum to
trinns. Dette via et skilte mellom planlegging og utbygging ved a ha et eget planleggingsprogram
og et eget Investerlngsprogram / byggeprogram med vedtatt prosjekter (figur 13).
Planlegglngsprogrammet setter opp med de prosjekt som er vedtatt planlagt l perioden mens
Investerlngsprogrammet / byggeprogram settes opp med de prosjekter som er vedtatt for
realisering. I tillegg til prosjekter og fornylngsprogram vil Investeringsprogrammet vise avsetning
av planmldler og ramme for uspesifisert poster. Investeringsprogrammet vil da synliggjøre og angi
ramme for hele investeringsporteføljen inkl. planmidler, uspesifiserte poster og bufferavsetting.
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Skillet mellom planlegging og bygging tydeliggjøres ved a ha et eget planleggingsprogram og
et eget byggeprogram. Det blir enklere å kommunisere bestutningene og forskjell i betydning
av politisk vedtak i forhold til om et prosjekt er vedtatt planlagt eller vedtatt for utbygging.
Et særskilt planleggingsprogram vil også signalisere viktigheten av fokus på
planleggingsfasen i et prosjekt. Store deler av kostnadene i et prosjekt bindes opp gjennom
løsningsvalg som gjøres i denne fase,
Planleggingsfasen for hvert enkelt prosjekt skal avdekke forhold som er viktige for prosjektets
maloppnåelse, løsningsvalg, kostnader, fremdrift, kvalitet og gjennomføringsstrategi.
Utgangspunktet for planleggingen vil typisk være aktuelle handbøker i Statens vegvesen, men det
er viktig at bruk av normalane praktiseres på en fleksibel måte, slik at ressursene nyttes best
mullg. Infrastrukturprosjekter er ulike når det gjelder geografisk bellggenhet, kapasitetsbehov,
utforming og hastighetsprofil mv. Dette gjør det hensiktsmessig med en fleksibel bruk av
standardar og normalar slik at den endellge lesningen er tilpasset behovene. Dette slik det oppnås
effektive løsninger både med tanke på nytte og kostnad. Det skal således for hvert prosjekt på et
tidlig tidspunkt vurderes hvilke valgmuligheter man har i prosjektet. Dette kan gå på aktuelle
løsninger og standardvalg, samt hva de ulike alternativer får av konsekvenser for sikkerhet,
fremkommelighet, usikkerhetsbildet, prosjektkostnad og fremtldjge drifts- og
vedlikeholdskostnader ete.

Som utgangspunkt rna planleggingsfasen for hvert enkelt prosjekt gjennomføres frem til et
planleggingsnlva som gir grunnlag for et kostnadsoverslag med en neyaktighet på +/- 10 %
(reguleringsplan/konkurransegrunnlag). Dette i og med det som utgangspunktet er kravet, for at
et prosjekt kan betegnes som «moden» for byggebeslutning i Investeringsprogrammet.
For kompliserte og potensielt store prosjekter med lite eksisterende planleggingsgrunnlag
anbefales utredning av disse ved forprosjekt med alternatlvanalyse for 3 avklare
konseptalternativer og anslå kostnadsbildet før det evt. blir sendt til full planlegging.

Det anbefales at investeringsbeslutninger som hovedregel tas i forbindelse med den artige
revidering av fylkets handlingsprogram. Ved ekstraordinære behov kan enkeltprosjekter vedtas
underveis. Ved a samle investeringsbeslutnlngene ved den arlige revidering av
handlingsprogrammet sikres det mulighet for objektiv prioritering mellom prosjektene. Ved
suksessive investeringsbeslutninger vanskeliggjøres denne prioritering.
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Figur 14 Forenkiet oversikt over faser i besiutningsprosess for investeringsprosjekter.

14 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Kostnadene til drift og vedlikehald dekkes av de tildelte statlige rammene og ikke ved låneopptak.
Vedlikehold utføres for å holde en viss standard på vegen og for å oppretthofde vegkapitalen så
langt det lar seg gjøre. Drift som snøbrøyting, strøing og renhold utferes for S ivareta
trafikksikkerhet og framkommelighet, men tlltakene tilfører ikke selve vegkapltalen mer verdi.

Vinterdriftoppgavene som brøyting og strøing prioriteres. Dette fører til at sommerdrift og
vedlikehald pé områder som for eksempel stikkrenner, grøfter og vegdekker, blir gjort i mindre
omfang enn nødvendig for å forhindre forfall i år med dyre og krevende vintre.

Med en slik prioritering får vi et stadig økende vedlikeholdsetterslep som forringer vegkapitalen.

Arbeidene på vegnettet utfører av entreprenører som har vunnet kontraktene etter anbud i regi av
Statens vegvesen. Det lyses ut flere typer kontrakter av ulike størrelser, innhald og varighet. Noen
av anbudene er lyst ut felles for både riks- og fylkesvegene, mens andre er reine fylkesveganbud.

Det bastet med å utarbeide konkurransegrunnlag for nye drift- og vedfikeholdskontrakter. Derfor
mStte avklarlnger av strategier innen driftskontraktene priorlteres og trekkes ut av arbeidet med
delstrategl for veg. Forslag til strategi for drlftskontrakter på fylkesveg ble vedtatt av Hovedutvalg
for veg i saL6/18 «Strategi for driftskontrakter på fylkesveg». Denne vil inngå som en del av
rådmannens forslag til vegstrategi for Trøndelag.

Det er fritt fram for fylkeskommunen å legge egne standardkrav i de arbeidene som utføres på
fylkesvegnettet, bortsett frå på standard på bærende konstruksjoner.
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I forslag til strategi for driftskontrakter står det at Statens vegvesens Handbok R610 «Standard for
drift oa vedlikehald av riksveaer» også skal legges til grunn for fylkesveger.. Disse standardene

bygger på «den til enhver tid» beste kunnskap, og er ofte en avveining mellom trafikksikkerhet,

framkommelighet, miljø og økonomi. Standardene er ikke statisk og ny kunnskap fører ofte til
revisjoner.

Det pågår utstrakt forsøksvirksomhet omkring kontraktstyper i landet. Det gjeres forsøk med
oppdeling av store driftskontrakter til flere mindre kontrakter. Andre kontraktsmessige forhold som
vurderes er fastpris eller fortsatt delvis mengdeoppgjør i driftskontrakter og fordelinga mellom
drlftskontrakter og fagkontrakter.

Erfaringer som gjøres ellers l landet følges opp av administrasjonen l Fylkeskommunen og Statens
vegvesen, og kan pSvirke hvilken kontraktsstrategi som foreslås benyttet i Trøndelag framover. En
eventuell endring må skje gradvis slden driftskontraktene er femårige.

I Handbok R610 beskrlves de ulike vinterdriftsklassene slik:

. Vlnterdriftsklasse A - DkA Godkjent fereforhold er bar veg (tørr eller våt).

. Vinterdriftsklasse B - DkB Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt), hard snø/is
tillates utenom hjulspor 1 begrenset tidsrom.

. Vinterdriftsklasse C - DkC Godkjent føreforhold er bar veg (tørr eller våt) i milde perioder
og hard snø/is l kalde periodar.

. Vinterdriftsklasse D - DkD Godkjent føreforhold er hard snø/is.

. Vinterdriftsklasse E - DkE Godkjent fereforhold er hard sne/is.

. Friksjon ned til 0, 20 aksepteres. DkE skal ikke nyttes på riksveg.

Valg av vinterdriftsklasse for en sammenhengende vegrute skal gjøres med utgangspunkt l
vegrutens trafikkvolum. I tillegg til ÅDT skal det ved valg av vinterdriftsklasse tas hensyn til forhold
som vegkategori (nasjonal/regional transportrute eller annen transportrute), traflkksammensetnlng
(lette/tunge, kjøretøy/syklende/fotgjengere), kollektlvtraHkk, geometrisk standard (vegbredde,
horisontal og vertikalkurvatur), topografi, klima, værforhold, ulykkesniva, rushtidsproblematikk,
næringstrafikk, turisttrafikk, miljøforhold, mm.

Det er gjort en vurdering om tilpassing av vlnterdriftsklasser til de foreslatte funksjonsklassene,
men Inndelingen er ikke laget med samme utgangspunkt og hensikt. En slik samkjøring kan
dermed føre til økte kostnader for fylkeskommunen uten S ha tilstrekkellg henslkt.

15 SCENARIER FOR Å TA IGJEN ETTERSLEPET

Frem mot at endelig versjon av Delstrategi for veg fremlegges for politisk behandling til høst 2018
vil det fortsatt jobbes mélrettet med den faglig utredning for status av vedlikeholdsetterslepet for
de ulike elementer av vegsystemet samt kvantlfisering av oppgraderings/fornylngsbehov i
tidsperspektiv. Alt med målet om a angi ulike scenarler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet
samtidig som det skal tas hensyn til den fremtidige utvikling l behovet for fornylng/oppgradering.

STRATEGI

Kapitelet blir skrevet i den endelige versjonen av delstrategien
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VEDLEGG

Vedlegg l Detaljerte lister over fylkeskommunens Tuneller og Fergekaier

Tuneller

Kommune Vegnummer Navn

Melhus

Lengde

708 Cimstunnelen 79

Snillfjord 714 Perviktunnelen 631

Frøya 714 Frøyatunnelen S301

Snillfjord 714 Hitratunnelen 5650

Holtålen 30 Svølgjatunnelen 726

Snillfjord 714 Storvasshammertunnelen 635

Snillfjord 6432 Berdaltunnelen 128

Hemne 6432 Norvikatunnelen 248

Agdenes 710 Kalurdaltunnelen 195

Åfjord 715 Mørretunnelen 154

Skaun 800 Pyntentunnefen 44

Namsos 769 Vikatunneien 601

Flatanger 6306 Kleivviktunnelen 347

Levanger 753 Frostaporten 275

Nærøy 17 Finnmotunnelen 233

Flatanger 6304 Urantunnelen 236

Nærøy 776 Risviktunnelen 32

Fosnes 776 Skrøyvstadtunnelen 259

Namsskogan 773 Steinfjelttunnefen 2117

Indre Fosen 755 Sprang akslatunnelen 206
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Levanger 753 Hoplatunnelen 195

Nærøy 17 Bergsviktunnelen 349

Namdalseid )7 Rødhammertunnelen 43

Sniltfjord 714 Fenestunnelen 1075

Snilffjord 714 Valslagtunnelen 2624

Snillfjord 714 Brattstiåstunnelen 230

Namsos 17 Bangsundtunnelen 169

Snillfjord 714 Fossantunnelen 767

Snillfjord 714 Snilldalstunnelen 515

Snilifjord 714 Mjønestunnelen 770

Snillfjord 714 Slørdalstunnelen 2642

Roan 6312 Hellfjordtunnelen 522

Verran 17 Strømnestunnelen 1013

Verran 17 Holmvlktunnelen 632

Afjord 723 Ryssdaistunnelen 761

Afjord 723 Herfjordstunnelen 597

Fergeleier

24 stk. fergeleier l fylkeskommunal drift. Noen er i kommunal eie men driftes av fylkeskommunen
på fylkeskommunal fergestrekning.

Lund Fk

Hofles Fk

Guti/ik Fk

Skei Fk

Levanger Fk

Nærøy

Nærøy

Leka

Leka

Levanger

769

769

771

7132

774
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Hokstad Fk Levanger 6890

Geisnes Fk Nærøy 776

Ølhammeren Fk Fosnes 777

Seierstad Fk Fosnes 7080

Ramstadlandet Vlkna 132

Borgan Vi kna 50184

Eidshaug Nærøy 51321

Gjerdinga Nærøy 51417

Valset Fk Agdenes 710

Brekstad Fk Ørland 710

Hakk Fk Trondheim 715

Rørvik Fk Indre Fosen 715

Storfosna Fk Ørland 6402

Værnes Fk Agdenes 6422

Leksa Fk Agdenes 6001

Garten Fk Ørland 6402

DYRØY FK Frøya 6466

MAUSUNDVÆR FK

SULA FK

Frøya

Frøya

6468

6470

43



Vedlegg 2 Forslag til kriterier til holdningsklasser for avkjørsler og byggegrenser

f31 Holdninasklasser - avkjørsler

Bvært streng holdhinfl - Funksionsklasse A

. Vegene skal i prinsippet være avkjørselsfrie. Dette gjelder også driftsavkjørsler

. Hovedavkjørsel til gardsbruk bør kunne godkjennes nar den fyller de tekniske
kravene. For veger der det er særskilte vedtak om motorveg eller avkjørselsfri
veg, kan slik tillatelse ikke gis.

. Driftsavkjørsler kan i særlige tilfeller tlllates ved veger med avkjørselsfri veg.

. Nye avkjørsler og utvldet bruk av eksisterande avkjørsler, utenom til
primærnæringen som er bundet til arealene, tillates kun etter godkjent
reguleringsplan, kommune(del)plan etter plan og bygningsloven eller godkjent
plan etter vegloven.

43'/?isT. wnn<=i"a»7» Funksionsklasse B oa C.

Antall avkjørsler må være meget begrenset. Dette gjelder også driftsavkjørsler.

Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når den oppfyller de tekniske
kravene.

Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten at det foreligger vedtatt reguleringsplan
eller kommune(del)plan etter plan- og bygningsloven som godkjenner slik lesning.
Valg av avkjørselsplasseringen må vurderes med tanke på framtidig
utvlklingsmuligheter.

Tlllatelse til utvldet bruk av avkjørsel til boligformal bør begrenses. Det bør være
et visst antall brukere av avkjørselen frå før.

RTn3re streng" hoicfnina - Funksionsklasse D

. Antall direkteavkjørsler til vegene må være begrenset

. Nye boligavkjørsler bør begrenses. Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke
på framtidige utviklingsmuligheter.

. TIIIatelse til utvidet bruk av avkjørsel til boligformål bør normalt gis.
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Ute streng holdning - Funkstonsklasse E.

. Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis under forutsetning av at tekniske krav til
avkjørselsutformingen oppfylles.

. Hvor forholdene ligger til rette for det, kan atkomst henvises til nærliggende eksisterende
avkjørsel.

(4) Holdninasklasse - bvaaearenser.

Byggegrensen langs bade riks- og fylkesveg er etter veglovens bestemmelser sått til 50
m frå vegens midte. I alle byggesaker som strider mot disse bestemmelsene, må det
søkes om dispensasjon frå disse bestemmelsene. Holdningsklasse Byggegrense sett opp
mot Funksjonsklassen, vil apne adgang fora tillate bygging nærmere vegens midte enn
de lovbestemte kravene tilsier. Dette betyr at antall dispensasjonssaker blir sterkt
redusert.

Øvriae forutsetninaer

I kolonne 4, 5 og 6 har vi gitt eksempel på andre prinsipper som kan legges inn i
funksjonsinndelingen. Øvrige eksempel kan være;

. Mal om standardklasse og universell utforming av GSV, holdeplasser

. Drift og vedlikeholdsansvar (f. eks tilskudd til drift av E-veger, krav om drift av
gsv)

. Investeringsstrategi

Det foreslas at aktuelle holdningsklasser drøftes i statusmøter.

Når det gjelder a se driftsklasser og funksjonsklasser i sammenheng mener vi dette ikke
er hensiktsmessig. Driftsklassen til en veg bør styres av det behovet som er, og ikke
funksjonsklassen. Omvendt bør ikke funksjonsklassen styres av driftsklassen. Ofte er det
en sammenheng her, men den er Ikke sa korrelerende at en bør låse driftsklasse til
funksjonsklasse.

45



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svanhild Mosebakken Arkiv: 205 Q10  

Arkivsaksnr.: 18/1711    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

TAKST- OG RABATTSYSTEM FV. 714 LAKSEVEGEN TRINN 2  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Snillfjord/Hitra/Frøya kommune slutter seg til forslag til takst- og rabattsystem for Fv. 714 

Laksevegen trinn 2 som oppgitt i gjeldende sak. 

2. Innkreving i henhold til foreslått takst- og rabattsystem for fv. 714 Laksevegen trinn 2 kan starte 

opp umiddelbart etter innkreving til finansiering av bompengeandelen knyttet trinn 1 av Fv. 714 

laksevegen prosjektet er sluttført. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Notat lokalpolitisk behandling Lakseveien trinn 2, 14.06.18 

 

 

Saksopplysninger:   
 

 

Gjeldende forutsetninger: 

 Prop. 133 S (2016-2017), fv. 714 Stokkhaugen – Sunde i Trøndelag trinn 2 (Lakseveien) 

 Prop. 1 S Tillegg 2 / Innst. 13 S (2015-2016) 

 FT saknr 81/16 (STFK). Fv. 714 Stokkhaugen – Sunde (Laksevegen), trinn 2 

 Notat fra Statens vegvesen av 14.06.2018. Lokalpolitisk behandling av takst – og rabattsystem fv. 

714 Lakseveien trinn 2 

 
Bakgrunn: 

Basert på Stortingets vedtak  den 19. juni 2017, jf. Prop. 133 S (2016-2017), Innst.471 S (2016-2017) fv. 714 

Stokkhaugen – Sunde i Trøndelag trinn 2 (Lakseveien) legges forslag til endelig takst- og rabattsystem fram 

for behandling. Gjeldende innkreving knyttet til finansiering av trinn 1 av Fv. 714 laksevegen prosjektet 

opphører juli/august 2018 i og med bompengeandelen for trinn 1 da er ferdig finansiert.  

Som lagt til grunn i Prop. 133 S videreføres dagens innkrevingsordningen fra trinn 1 til trinn 2 med 

innkreving av bompenger i to automatiske bomstasjoner på fv.714 i Snillfjord kommune, en på Våvatnet og en 

på Valslag, med innkreving i begge retninger.  

 



Faktiske opplysninger: 

Takstvedtak for trinn 2 vil avløse gjeldende takstvedtak for trinn 1 av 15.11.2017.  

Ved Stortingets godkjenning av trinn 2 i prosjektet er det lagt til grunn en gjennomsnitts-takst fordelt på 

bomstasjoner med kr 75 på Valslag og kr 58 på Våvatnet (2017 kr) for kjøretøy i takstgruppe 1 og 2.  

- Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt kjøretøy i 

kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 

 

- Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, unntatt kjøretøy i 

kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 

Basert på kjente tall for fordeling av trafikk etter kjøretøy og inntekt for 2017 er bruttotakst beregnet med 

utgangspunkt i gjennomsnittstakst for de respektive kjøretøygruppene. Beregningene er basert på kjente tall 

for fordeling av trafikk etter kjøretøy og inntekt for 2017.  

Det er i øvrig ved beregning av takstene, som forutsatt i Prop. 1 S (2016-2017), lagt til grunn at 

kostnadsfordeling mellom lette og tunge kjøretøy (takstgruppe 1 og 2) skal forbli tilnærmet uforandret. I 

forhold til dagens takster for Laksevegen trinn 1 betyr kalkulasjoner basert på omtalte oppdaterte trafikktall 

for 2017 således en liten justering i vekting mellom takstgruppe 1 og 2. Dette slik takster for takstgruppe 1 har 

en liten økning mens takster for takstgruppe 2 en liten reduksjon. Alt for i henhold til Proposisjon å 

opprettholde vekting mellom takstgruppene som lagt til grunn.  

Nedenstående forslag til takster er indeksjusterte i henhold til konsumprisindeksen pr april 2018 og neste 

indeksjustering av takstene vil tidligst skje 1. januar 2020.  

Nye takster for Fv. 714 Laksevegen trinn 2 gjeldende fra 01.08.2018 (2018-kr): 

 Takstgruppe 1 Gjeldende 

takster trinn 1 

Takstgruppe 2 Gjeldende 

takster trinn 1 

Fv. 714 Valslag kr         71 68 kr           238 252 

Fv. 714 Våvatnet kr         57 53 kr           190 199 

 

Nærmere om rabatt- og fritaksordninger. 

Takst- og rabattsystemet for Lakseveien trinn 2 er i samsvar med vedtatte omlegging av takst- og 

rabattstrukturen for bompengeprosjekt. 

Følgende rabatt- og fritaksordninger gjelder: 

 Brikkerabatt: Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 20 pst. rabatt. Øvrige 

kjøretøy får ingen rabatt. 

 

 Passeringstak: Med AutoPASS- avtale betales det maksimalt for 40 passeringer per bomstasjon 

for takstgruppe 1 innenfor en kalendermåned. 

 

 Det gis fritak etter gjeldende takstretningslinjer, per i dag gjelder følgende: 

o Motorsykler og mopeder 

o Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet 

o Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt 

o Kollektivtransport i konsesjonert rute. 

o Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjeneste- oppdrag. 



o Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse, utstedt med en varighet på 

minst to år 

Med unntak for moped og motorsykkel forutsetter alle rabatter og fritak elektronisk brikke og gyldig 

AutoPASS-avtale. 

Drøftinger: 

Forslag til takst- og rabattsystem for Fv. 714 Laksevegen trinn 2 er i henhold til Prop. 133 S, og at betrakte 

som en videreføring av dagens innkrevingsordning knyttet til trinn 1 og med forutsettinger om vekting 

mellom takstgrupper lagt til grunn. 

I henhold til Prop. 1 S (2016-2017) skal det etter ett til to års drift av trinn 2, hva som for dette prosjekt svare 

til ved ferdigstillelse, gjøres en ny vurdering av hvorvidt takstene gjenspeiler den gjennomsnittstaksten som er 

forutsatt i Prop. 133 S (2016-2017), samtidig som disse jf. Proposisjonen vil bli vurdert ut fra kjente faktorer 

som låneopptak, lånerente og utbyggingskostnad. Oppdaterte trafikk og inntektstall vil da også bli lagt til 

grunn i beregningene.  

 

Vurdering: 

 
Konklusjon:  

Det anbefales å slutte seg til forslag til takst- og rabattsystem for Fv. 714 Laksevegen trinn 2 som oppgitt i 

gjeldende sak. 

Innkreving i henhold til foreslått takst- og rabattsystem for fv. 714 Laksevegen trinn 2 bør starte opp 

umiddelbart etter innkreving til finansiering av bompengeandelen knyttet trinn 1 av Fv. 714 laksevegen 

prosjektet er sluttført. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 

 

 

 

 



 

Statens vegvesen 

 

 

Notat  

Til: Trøndelag fylke ved Torben Jenssen 

Fra: Statens vegvesen Region midt 

Kopi til:  

  

  

  

Lokalpolitisk behandling av takst – og rabattsystem fv. 714 Lakseveien trinn 

2- Saksgrunnlag  

 

Basert på Stortingets vedtak  den 19. juni 2017, jf. Prop.133 S (2016-2017), Innst.471 S 

(2016-2017) fv. 714 Stokkhaugen – Sunde i Trøndelag trinn 2 (Lakseveien) legges forslag til 

endelig takst- og rabattsystem fram for behandling i Hitra, Frøya og Snillfjord kommuner 

samt Trøndelag fylke. 

 

Dagens innkrevingsordning med innkreving av bompenger i to automatiske bomstasjoner på 

fv.714 i Snillfjord kommune, en på Våvatnet og en på Valslag, med innkreving i begge 

retninger videreføres fra trinn 1 til trinn 2.   

  

Takstvedtak for trinn 2 vil avløse gjeldende takstvedtak for trinn 1 av 15.11.2017.  

Ved Stortingets godkjenning av trinn 2 i prosjektet er det lagt til grunn en gjennomsnitts-

takst fordelt på bomstasjoner med kr 75 på Valslag og kr 58 på Våvatnet (2017 kr) for 

kjøretøy i takstgruppe 1 og 2.  

- Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt 

kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 

 

- Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg, unntatt 

kjøretøy i kjøretøykategori M1 med elektronisk brikke og gyldig avtale. 

Basert på kjente tall for fordeling av trafikk etter kjøretøy og inntekt for 2017 er bruttotakst 

beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittstakst for de respektive kjøretøygruppene. 

Beregningene er basert på kjente tall for fordeling av trafikk etter kjøretøy og inntekt for 

2017.  

 

  

Saksbehandler/telefon: 

Knut Erik Bjerkan/ tlf. 48 15 00 60 

Vår dato: 14.06 2018 

Vår referanse:  
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Det er i øvrig ved beregning av takstene, som forutsatt i Prop. 1 S (2016-2017), lagt til 

grunn at kostnadsfordeling mellom lette og tunge kjøretøy (takstgruppe 1 og 2) skal forbli 

tilnærmet uforandret. I forhold til dagens takster for Laksevegen trinn 1 betyr kalkulasjoner 

basert på omtalte oppdaterte trafikktall for 2017 således en liten justering i vekting mellom 

takstgruppe 1 og 2. Dette slik takster for takstgruppe 1 har en liten økning og takster for 

takstgruppe 2 en liten reduksjon for i henhold til Proposisjon å opprettholde vekting mellom 

takstgruppene som lagt til grunn.  

 

Nedenstående forslag til takster er indeksjusterte i henhold til konsumprisindeksen pr april 

2018 og neste indeksjustering av takstene vil tidligst skje 1. januar 2020.  

   

Nye takster for Fv. 714 Laksevegen trinn 2 gjeldende fra 01.08.2018: 

 Takstgruppe 1 Gjeldende 

takster trinn 1 

Takstgruppe 2 Gjeldende 

takster trinn 1 

Fv. 714 

Valslag 
kr         71 68 kr           238 252 

Fv. 714 

Våvatnet 
kr         57 53 kr           190 199 

 

Nærmere om rabatt- og fritaksordninger. 

Takst- og rabattsystemet for Lakseveien trinn 2 er i samsvar med vedtatte 

omlegging av takst- og rabattstrukturen for bompengeprosjekt. 

 

Følgende rabatt- og fritaksordninger gjelder: 

Brikkerabatt: Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 20 pst. 

rabatt. Øvrige kjøretøy får ingen rabatt. 

 

Passeringstak: Med AutoPASS- avtale betales det maksimalt for 40 passeringer per 

bomstasjon for takstgruppe 1 innenfor en kalendermåned. 

  

Det gis fritak etter gjeldende takstretningslinjer, per i dag gjelder følgende: 

- Motorsykler og mopeder 

- Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet 

- Hydrogenbiler med HY-registreringsskilt 

- Kollektivtransport i konsesjonert rute. 

- Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjeneste- 

oppdrag. 

- Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse, utstedt med en varighet 

på minst to år 

Med unntak for moped og motorsykkel forutsetter alle rabatter og fritak elektronisk 

brikke og gyldig AutoPASS-avtale. 
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I henhold til Prop. 1 S (2016-2017) skal det etter ett til to års drift av trinn 2, hva som for 

dette prosjekt svare til ved ferdigstillelse, gjøres en ny vurdering av hvorvidt takstene 

gjenspeiler den gjennomsnittstaksten som er forutsatt i Prop. 133 S (2016-2017), samtidig 

som disse jf. Proposisjonen vil bli vurdert ut fra kjente faktorer som låneopptak, lånerente 

og utbyggingskostnad. Oppdaterte trafikk og inntektstall vil da også bli lagt til grunn i 

beregningene.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: C03  

Arkivsaksnr.: 18/1587    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

TITRANSPELET 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ber rådmann iverksette planlegging og organisering av Titranspelet 

2019 

2. Det etableres en organisasjon som vist som vedlegg i saken.  

3. Titranspelet skal gjennomføres som et utespel på Moldhaugen på Titran sommeren 

2019 

4. Det bevilges kr. 250 000 for gjennomføring av Titranspelet som legges inn i budsjett og 

handlingplan for 2019.  

5. Formannskapet er referansegruppe til spelet og rådmann skal rapportere fremdrift til 

kulturutvalget 1 gang i måneden.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Brev til grunneiere på Titran 

2. Organisasjonskart Titranspel 2019 

 
 

Saksopplysninger:   
Titranulykken skjedde natt til 14. oktober 1899 som en følge av et uvær som ikke kunne varsles 

lokalt. Frøya i Trøndelag var uten telefonforbindelse og ingen fikk derfor stormvarselet som var slått 

opp blant annet i Kristiansund og Trondheim fredag den 13. oktober. Fiskerne dro derfor på havet, 

blant annet på grunn av utsiktene til gode fangster og kanskje like viktig, gode priser på storsilda. 141 

fiskere omkom i uværet. I samme uvær omkom 30 mennesker i Røvær-ulykken i Rogaland. 

 

 

Spelplass: 



Både «prestbakkan», mellom kapellet og hovedveien, og Moldhaugen er tidligere brukt som arena. 

Virksomheten kultur og idrett har vært på befaring på områdene, og foreslår Moldhaugen som 

spelplass ved en eventuell oppsetning i 2019. Dette skyldes beliggenhet og de sjønære omgivelsene.  

Hjemmelshaverne til grunneiendommer som ligger på og ved Moldhaugen er orientert i brevsform 

om at Moldhaugen foreslåes som spelplass under den politiske behandlingen. 

 

 

Fra evaluering av «Titranspelet» 28. – 29. april 2018 i kulturhuset: 

Musikalsk ledelse/produksjon: 

-Spesiell situasjon, skifte av musikalsk leder seint i produksjonen. 

-Bedre planlegging ved neste anledning for å unngå uheldige situasjoner, ta grep tidligere. 

-Mer konkret plan for innøving. Ble travelt på slutten. 

-Magne Romestrand kom inn som vikar for musiker 4 dager før forestilling. Magne tok grep om 

situasjonen, og satte sitt preg på den musikalske produksjonen som gjenstod å gjøre. Dette ble en 

suksessfaktor, selv om det opplevdes kaotisk for de som stod midt oppi det. All honnør til gode, 

trygge musikere for at de evner å samarbeide i en slik presset situasjon. 

-Følgemusikken til Kvinna ble et løft, både for aktøren, de andre utøverne og forestillingen. 

- «Live» musikk er positivt og bra! 

-Orkesteret kunne vært enda mer synlig. 

-Selv om spelet kan utvikles og endres, ønskes det at musikken skal være preget av den originale 

komposisjonen.  

-De nye sangene er et løft, kanskje det bør skrives enda flere?  

 

Drama/skuespillere/kor: 



-Ordvalg avviker fra manus. Uheldig på grunn av historiske ukorrekte gjengivelser. Man må ved 

denne type produksjoner være spesielt oppmerksom på historisk språkdrakt. 

-Man bør kunne forvente mer drama, og innlevelse. Ved senere anledninger bør det legges mer vekt 

på dette. F.eks arrangere kurs, samarbeid med kulturskole, teaterlag m.fl. 

-Statister følte seg noe i veien når det var ventetid. Mange aktører bak scenen, fører til trengsel. 

Viktig å ta hensyn til alles behov. 

-Kunne vært mer korsang. Flere kor-arrangement. 

-Ved blandakor-arr var det for tynt med damestemmer. Her må det fylles ut neste gang. 

 

Lyd/lys: 

-Godt lydbilde, men kunne vært utnyttet bedre. Mer effekter. 

-Bildevalget var spesielt, og ble oppfattet forvirrende. Mismatch mellom handling på scenen og 

bilder på skjerm. 

-Når en investerer i en slik skjermløsning, burde det bli utnyttet i langt større grad.  

  

 

Arbeidsgruppa: 

-Viktig med tydelig rolleavklaring. 

-Spille på hverandre i gruppa, tettere samarbeid, bedre fordeling av oppgaver for å avlaste hverandre.  

-Uheldig at regissør hoppet av i desember, men godt samarbeid førte til at aktørene følte seg ivaretatt. 

 

Forhold til overordna planverk: 
I kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2027 under kapittel samfunn, næring og kultur, står 

følgende:  

 Frøya ivaretar kulturarven. 

Sånn vil vi gjøre det: 

 Bevare, synliggjøre, formidle og bruke kulturarven gjennom å skape opplevelser. 

 

I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune 2014 – 2019 i kapitel 3.3 Scenekunst, står 

følgende: 

Nr  Målsetting  Tiltak  

1  Videreutvikle scenekunst på 

Frøya.  

Etablere fast tradisjon for 

gjennomføring av spel i 

Frøya kommune.  

2  Samarbeid mellom 

profesjonelle og amatører.  

Etablere en samarbeidsarena 

mellom profesjonelle og 

amatører.  

3  Øke antall fremføringer.  Tilrettelegge for 

profesjonelle forestillinger.  

 

I handlingsplan for kulturvern og museum, vedtatt av formannskapet, er markering av Titransulykka 

lagt frem med ulike alternativer. Oppføring av Titranspelet er et av alternativene. Ser man tilbake på 

de siste 20 år, så er spelet oppført i 1999 og 2009. Med bakgrunn av regelmessigheten for de siste 

oppsetningene, er det nærliggende å tenke nye forestillinger i 2019. 



Fra handlingsplan for kulturvern og museum: 

Titran –  

Titranulykka 1899 

Minnemarkering 

Fremdeles er Titranulykka en av de største ulykkene 
i norgeshistorien. Ulykka er blitt markert gjennom 

ulike arrangement siden hendelsen inntraff.  

På 80-tallet bestilte politikerne et spel som skulle 

formidle og ivareta minnet. Spelet har vært 
hovedarrangement de siste gangene markeringa har 

funnet sted, sist gang i 2009. 

 
Plan for videre markering i regi Frøya kommune: 

 

A) Minneord på kommunens hjemmeside, 

13.oktober 
 

 

B) Markering på Titran hvert 10. år.  
1: Gudstjeneste i kapellet/friluftsgudstjeneste.  

 

 
 

2: Blomsternedleggelse ved bauta 17. mai, årlig  

 

3: Oppføring av Titranspel. Samarbeid med 
frivilligheten for å gjennomføre spel hvert 10. år. 

     
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A) Web-ansvarlig              
 

 

 
B) 

1: Kirken/Kultur  

 
 

 

2: Kultur/Grendelag  

 
3: 

Kultur/Frivillighet                                                            

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

A) 13.10 
 

 

 
B)  

1: Søndag som 

faller nærmest 
13.10 

 

2: 13.10 

 
3: 

Administreres 

hvert 10.år 

 

 

Organisering av spelet 

Det er viktig at det bygges en grundig og overbyggende organisasjon av Titranspelet. Rådmannen 
foreslår en prosjektgruppe med mange involverte. Et forslag på organisasjonskart er lagt ved saken 

som vedlegg. De involverte i prosjektgruppen er personer som blant annet har ansvar for det 

kunstneriske, økonomi, markedsføring, logistikk/sikkerhet, regissør, innkjøp, kundeservice/info, 
spelplass, musikk, sponsing, biletter, pakkesalg og parkering. Lag og organisasjoner, samt 

kommunale virksomheter vil også bli involvert. Virksomhetsleder for kultur og idrett vil ha det 

overordnede ansvaret for Titranspelet 2019. 
Rådmann har vært i kontakt med «Oda fra havet» og det er enighet om at det er mulig å samarbeide 

angående markedsføring av begge spelene.  

 

Økonomiske konsekvenser: 
Den foreslåtte totale kostnaden for Titranspelet er på kr. 715 000. Rådmannen legger til grunn at det 

er mulig å hente inn kr. 465 000 i inntekter gjennom billettsalg, annonser i program, salg av program 

og søknader på midler fra fond/organisasjoner. Rådmannen foreslår ut i fra budsjettet en kommunal 
bevilgning på kr. 250 00. Midlene legges inn i budsjett- og handlingsplan for 2019.  

 

 

 
 

 

Kostnader: 

 Budsjettforutsetninger Budsjett 

Leie av lokaler  - 

Lydproduksjon Ekstern leie av lyd + tekniker inkl. overnatting 85 000 



Lysproduksjon Kulturhuset står for lysproduksjon - 

Markedsføringspakke Komplett pakke som dekker Trøndelag 250 000 

Kostymer Kostymer til skuespillere 15 000 

Kulisser/rekvisitter Scene – scenekulisser og rekvisitter 30 000 

Regissør  Profesjonell regissør 80 000 

Regissørassistent  Koreograf og assistent 10 000 

Musikalsk leder Ansvar for aktørene 10 000 

Orkesterleder Ansvar for orkesteret 10 000 

Musikere 4 musikere  20 000 

Kor – Mannskoret  Honorar Sistranda Mannskor 10 000 

Teaterlaget Honorar Frøya Teaterlag 10 000 

Reisegodtgjørelse Til involverte aktører med reisekostnader 30 000 

Mat og drikke til aktører  10 000 

Oppgradering infrastruktur Grusing av vei, strøm, bobiloppstilling etc. 60 000 

Sanitære forhold Leie av mobile toaletter og renhold av disse 20 000 

Andre varer og tjenester Innleie av effekter, rekvisita etc. 15 000 

Diverse Diverse uforutsette utgifter 50 000 

   

TOTALT: 715 000,- 

 

Inntekter: 

 Budsjettforutsetninger Budsjett 

Billettinntekter  3 forestillinger 

300,- voksen/150,- barn 

750 billetter voksen 

300 billetter barn 

270 000 

Reklameinntekter Annonser i program 10 000 

Salg av program Salg av 300 stk. program a` 50,- 15 000 

Sponsormidler Søknad på midler fra fond/organisasjoner 100 000 

Kommunal støtte Tilskudd til lokale spel 70 000 

Kommunal bevilgning  250 000 

TOTALT: 715 000,- 

 

 

 
 

 

Vurdering: 



Rådmann foreslår å arrangere Titranspelet på Moldhaugen på Titran sommeren 2019. Dette er et stort 

arrangement og prosjektgruppen må starte arbeidet umiddelbart. Det er viktig at formannskapet er 

involvert og rådmann ønsker å holde kulturutvalget informert om fremdrift 1 gang i måneden. 

  
Den totale kostanden for spelet er på kr. 715 00. Det budsjetteres med en inntekt på kr. 465 000. 

Rådmann ber derfor om en bevilgning på kr. 250 000 som legges inn i budsjett og handlingsplan for 

2019.  
 

 

 
 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 

Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  

7261 Sistranda 

 
 

 

 
 

  

   

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivkode Sted, dato 

 18/1587 C03 Sistranda, 07.06.2018 

 

 

Til hjemmelshavere på eiendommer ved Moldhaugen, Titran. 

 

 

Til orientering 

 

Frøya formannskap har gitt Frøya kommune i oppdrag å se på muligheter for oppsetning av 

«Titranspelet» som en del av 120-års markeringen av Titranulykka i 2019. Det ønskes å se 

på muligheten for utespel, og da er Moldhaugen en aktuell arena. 

  

Ønsker herved å informere om at oppsetning av «Titranspel» skal politisk behandles i løpet 

av sommeren, og i saksfremlegget fremmes Moldhaugen som spelarena.  

Om oppsetning vedtas, kan det bety aktivitet på områder ved og på Moldhaugen, neste vår. 

Det er opp til politikerne å bestemme når på året markeringen skal finne sted, men i saken 

foreslås i siste halvdel av juni. 

Dere vil få en nærmere orientering når vi kjenner mer til hva som skal foregå, og når. 
 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

Mona Skarsvåg 

Kulturkonsulent 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Kopi til: 

 



Organisasjonskart  

Prosjektgruppe – Titranspelet  

 

 

  

Marit W. Norborg 
Virksomhetsleder 

Kultur og idrett 

Navn 
Prosjektleder 
Titranspelet 

Navn 
Kunstnerisk leder 

Titranspelet 

Navn 
Økonomiansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Markedsføring 

Titranspelet 

Navn 
Logistikk/sikkerhet 

Titranspelet 

Navn 
Regissør 

Titranspelet 

Navn 
Musikalsk leder 

Titranspelet 

 

 

  Navn 
Innkjøpsansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Sponsoransvarlig 

Titranspelet 

 
Navn 

Kundeservice/info 
Titranspelet 

Navn 
Billetter/Pakkesalg 

Titranspelet 

Navn 
Program/plakater 

Titranspelet 

 
Navn 

Spelplass-ansvarlig 
Titranspelet 

Navn 
Parkeringsansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Camp-ansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Sikkerhetsansvarlig 

Titranspelet 

Navn 
Renholdsansvarlig 

Titranspelet 

Kommunale virksomheter 

Lag- og organisasjoner 

Frivillige 

Utøvere 
Og musikere 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: X42 &13  

Arkivsaksnr.: 18/1563    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

UTTALELSE VEDRØRENDE FRAMTIDIG LEDELSE VED FOSEN TINGRETT  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Frøya Kommunestyre slutter seg til uttalelsen fra Fosen regionråd vedr. framtidig ledelse ved Fosen 

tingrett. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Uttalelse vedr. framtidig ledelse ved Fosen tingrett. 

 

 

 

 





Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 05.06.2018 

Sak: 88/18  Arkivsak: 18/1409 

 

SAKSPROTOKOLL - REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

 

Frøya formannskap slutter seg til uttalelsen fra Fosen regionråd vedr. framtidig ledelse ved Fosen 

tingrett. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 05.06.18: 

 

Følgende omforente forslag til nytt vedtak ble fremmet: 

 

Frøya formannskap slutter seg til uttalelsen fra Fosen regionråd vedr. framtidig ledelse ved Fosen tingrett. 

 

Enstemmig. 

 

 

Rådmanns forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Falt enstemmig. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1274    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MØTEPLAN 2.HALVÅR 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Møteplan 2. halvår 2018 
 
 

Utvalg August September Oktober November Desember Jan 19 

KST 30.08 27.09 25.10 29.11 13.12 31.01 

FSK 14.08 

 

04.09 

18.09 

02.10 

16.10 

12.11 

13.11 

04.12 08.01 

HFF 23.08 13.09 11.10 08.11 06.12  

HFD 21.08 20.09 18.10 06.11  11.12  

KU       

ER       

KBR       
 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 13. og onsdag 14. november. 

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 13. desember. 

 

*1) Kommunestyrets møter holdes på  Torsdager med møtestart  kl. 10.00 

*2)  Formannskapets møter holdes på Tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 

*3)  Hovedutvalg for drift holdes på   Tirsdager med møtestart  kl. 09.00  

*4 Hovedutvalg for forvaltning   Torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 

*5) Eldreråd    Mandager med møtestart kl. 10.00 

*6) Kommunalt brukerråd   Mandager med møtestart kl. 09.00 

 

 

 

Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  

 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1714    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/1715    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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