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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

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

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

 

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

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

 

 



Saknr: 1/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/216 

Sak nr: 

1/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 14.12.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 14.12.17 

 



Saknr: 2/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/215 

Sak nr: 

2/18 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt 

- Oversikt 

Debatthefte KS 2018 Saksprotokoll fra FSK 

Presentasjon EGF og eiermøte 8 nov 2017 

Protokoll styremøte Konsek Trøndelag IKS 8.12.17 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 8. desember 2017 

Signert protokoll generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.17 

 



Saknr: 3/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/145 

Sak nr: 

3/18 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

068 &01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

11 gjeldende fra 01.01.2018. 

 

Vedlegg: 

 

Selskapsavtale 2018 

 

Saksopplysninger:   

 

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

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

for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver.  

IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva angår sikker 

bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I tillegg er IKA Trøndelag eiernes 

kompetansesenter innenfor arkiv og dokumentasjonsforvaltning. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og Leksvik kommune var 

eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region- og kommunereformen. I brev fra 

Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber 

Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler overdras den nye fylkeskommunen. 

 

Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de kommunene som ikke er 

berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere reduseres fra 42 til 40. 

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

enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i 

selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA Trøndelags 

representantskap. 

 

 



Saknr: 4/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

17/2211 

Sak nr: 

4/18 

Saksbehandler: 

Otto Falkenberg 

Arkivkode: 

L83 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/18 Formannskapet 15.01.2018 

4/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, tomtepris 63,-/m2. totalt 23.310,- 

Går til prosjekt 551332 «Tomtesalg» Ny saldo 1.780.587,- 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, til samme m2 pris som tidligere er betalt for 

resten av eiendommen. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 4/18 

 

Vedtak: 

 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, tomtepris 63,-/m2. totalt 23.310,- 

Går til prosjekt 551332 «Tomtesalg» Ny saldo 1.780.587,- 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om tomtekjøp fra Hamos Forvaltning IKS. 

Kartutsnitt som viser omsøkt areal 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/2211-1 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

  

17/2211-2 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

  

Saksopplysninger:   

 

Hamos Forvaltning IKS søker om å få disponere/kjøpe et mindre areal i forbindelse med innkjøringen til 

gjenvinningsstasjonen. Hamos skriver: Vedlagte situasjonsplan viser at for å få en best mulig trafikkavvvikling 

med kombinasjon av trailere og personbiler inn til ombrukshuset ville det være meget gunstig om en får 

disponere en del av det kommunale arealet som er regulert til vegformål. 

Det dreier seg om to områder. Område merket 1 på ca. 250 m2 og område 2 på ca. 120 m2. 

 



Saknr: 4/18 

 

Vurdering: 

 

Begge de to omsøkte arealene er små restarealer som ikke vil kunne være til nytte for annen virksomhet. Hamos 

angir at arealet er regulert til vegformål. Dette er bare delvis riktig da en del av arealet er regulert til 

grøntområde som en buffer mot omkringliggende areal. Hamos sin eiendom strekker seg imidlertid langt ut 

over regulert industriområde og tilhørende grøntområde er nå plassert i ytterkant av Hamos sin eiendom, men 

innenfor område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til industriområde. Det omsøkte arealet vil bli en 

naturlig del av trafikkarealet på Hamos sin eiendom. 

Rådmannen anser det derfor uproblematisk å avhende de to omsøkte restarealene og tilrår at disse kan selges til 

Hamos Forvaltning IKS for samme m2 pris som Hamos sin eiendom for øvrig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket vil være i samsvar med reguleringsplan og kommuneplan og i samsvar med den virksomheten som 

pågår i området i dag. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Salgsinntekter til kommunen 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 



Saknr: 5/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/7 

Sak nr: 

5/18 

Saksbehandler: 

Thomas Sandvik 

Arkivkode: 

255 &55 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/18 Formannskapet 15.01.2018 

5/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS 2018  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 aksjer) for 

30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 aksjer) for 30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 5/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 aksjer) for 30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

E-post fra Styreleder i Prebio AS – Bjørn-Vegard Løvik 

Aksjebok Kystlab-Prebio AS 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med omstrukturering i Kystlab-Prebio AS i 2017, valgte Hitra kommune å selge sin andel i 

selskapet. Majoritetseier Alesco AS garanterte salget og kjøpte 32 126 aksjer fra Hitra kommune for 20 kr pr 

aksje, totalt kr 642 520.  

 

Alesco AS oppfordrer nå gjenværende aksjonærer bruke sin forkjøpsrett til å kjøpe sin proratiske andel av disse 

aksjene. 

 

Vurdering: 

 



Saknr: 5/18 

Frøya kommune eier pr i dag 4,55% (33 652 aksjer) i Kystlab-Prebio AS. Kommunen får tilbud om øke sin 

eierandel til 4,75%, en økning på 0,2% (1527 aksjer) til kr 20 kr pr aksje totalt 30 540 kr. 

 

Frøya kommune har i K-sak 178/16 vist at kommunen ønsker å være en eier i Kystlab-Prebio AS.  

 

Frøya kommune behandlet i K-sak 11/17 26.01.17 en liknende sak og vedtok å øke kommunens eierandel med 

1526 aksjer for 15 kr pr aksje, totalt kr 22 892.  

 

Rådmannen ser denne saken som en naturlig videreføring og anbefaler derfor at kommunen etterkommer 

oppfordringen fra majoritetseier om å øke eierandelen i selskapet fra 4,55% til 4,75% for 30 540 kr. 

Rådmannen anbefaler at dette finansieres fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 419 460 kr 

 



Saknr: 6/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/3 

Sak nr: 

6/18 

Saksbehandler: 

Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 

F47 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/18 Hovedutvalg for drift 16.01.2018 

6/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim kommune om 

vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim kommune om 

vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 16.01.2018 sak 3/18 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim kommune om 

vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til samarbeidsavtale 

 

Saksopplysninger:   

 

Det ble i budsjett 2017 vedtatt bevilgninger (kr 140 000) til å opprette et samarbeid med Trondheim kommune 

om barnevernvakt.  

 

Avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid krever politisk vedtak i alle kommuner som deltar i dette 

samarbeidet. Samarbeidsavtale følger som vedlegg til saken. 
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Vurdering: 

 

Barnevernvakta i Trondheim fremstår som en faglig kompetent og fleksibel tjeneste for Frøya kommune, og gir 

en trygghet for befolkningen. Samtidig innebærer vaktberedskapen en viktig støtte og avlastning for 

barnevernet i Frøya kommunen, og sikrer på denne måten stabiliteten og kvaliteten i denne tjenesten. 

Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til den fremlagte samarbeidsavtalen om 

vaktberedskapen i barnevernet i kommunen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Grunnlaget for kommunenes betaling til vertskommunen er de faktiske kostnadene for driften av 

barnevernvakta, og beregnes ut fra innbyggertall i hver kommune ved hvert årsskifte (kilde SSB).  

For 2018 er beløpet fastsatt til kr 30 pr innbygger. Beløpet reguleres årlig i forhold til beregnet lønns- og 

prisvekst i kommunesektoren, første gang 1. januar 2019. Dette vil si en utgift på ca 150 000 kr for Frøya 

kommune. 

 

Frøya kommune bevilget i budsjett for 2017 140 000 til dette formålet. Tilleggsutgifter utover de 140 000 kr 

belastes barnevernstjenesten. 

 



Saknr: 7/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 

Arkivsaksnr: 

18/61 

Sak nr: 

7/18 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

G00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/18 Hovedutvalg for drift 16.01.2018 

7/18 Kommunestyret 25.01.2018 

 

STYRINGSMODELL SIO  

 

Hovedutvalg for drifts innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO ved 

at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. 

vedlagt vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i avtaleteksten. 

 

Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO ved 

at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. 

vedlagt vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i avtaleteksten. 

 

Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 
 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for drift den 16.01.2018 sak 2/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO ved at 

dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. 

 

Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. vedlagt 

vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i avtaleteksten. 

 

Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Vertskommuneavtale 
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Utredningsnotat 
 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn for saken 

SiO består av driftsoppgaver, som omfatter interkommunal legevakt og kommunale akutte døgnsenger 

(KAD) og SiO utviklingsoppgaver. 

 

Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i styringsmodellen 

for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO ikke ble ansett å være hensiktsmessig.  

 

Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal 

styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å 

oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. Modellen gir 

svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres ikke i tilstrekkelig 

grad i budsjettprosessene til den enkelte kommune. Man har ikke lyktes med gjennomføringen av 

utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.  

 

Som konklusjon fra møte i regionrådet i desember 2015, ble det ønsket en redegjørelse og vurdering av 

de mest aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og 

Værnesregionen. Det ble orientert i regionrådsmøte 2. juni 2016.  

 

Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 

jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet ved 

Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det ble utarbeidet et notat som svar på 

anmodningen. Notatet ligger vedlagt saken. 

 

Saken har vært orientert om i møtene i vertskommunenemda den 20.11.15, 04.04.16, 17.06.16 og 

28.09.16. Saken ble behandlet i vertskommunenemd for SiO 04.04.17 med påfølgende behandling i de 

respektive kommunestyrene, som har gitt sin tilslutning til innstillingen, bortsett fra Skaun 

kommunestyre som fortsatt ønsker å beholde politisk vertskommunenemd. 

 

Vertskommunenemda 26.09.17 vedtok endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 

vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 

vertskommunesamarbeid. Vedtak fattet mot Skaun kommunes 2 stemmer.  

 

Vurdering 

De ulike alternativer som ble vurdert i utredingen var Interkommunalt samarbeid (IKS), forsøksordning 

med styring under delegert myndighet til Regionrådet og vertskommunemodell uten politisk nemd, hvor 

utviklingsoppgavene legges under regionrådet. Viser til vedlagt notat for beskrivelse av de ulike 

alternativene. 

 

De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 

styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i en 

IKS-modell eller vertskommune uten nemd, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet. 

 

Ved at utviklingsoppgavene legges direkte inn under regionrådet vil man i større grad lykkes med 

utviklingsoppgaver fordi kommunene som har behov vil slutte seg til ulike samarbeidsprosjekt. Da vil 

økonomi og prioritering i større grad samsvare og utviklingsoppgavene vil ha finansiering. Dette vil føre 

til at den enkelte kommunes behov i større grad blir ivaretatt. 



Saknr: 7/18 

 

IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et nyetablert 

byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Vertskommuneavtale uten nemd 

vil kunne ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et enklere 

grep, men vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer. 

 

Konklusjon og anbefaling 

Det anbefales at eierkommunene inngår nye vertskommuneavtaler uten vertskommunenemd. Orkdal 

kommune ivaretar fortsatt vertskommuneansvaret. Dagens SiO-kommuner inviteres til å delta i 

samarbeidet. 

Det anbefales at utviklingsoppgavene legges inn under et utvidet regionråd hvor alle SiO-kommuner er 

representert. Regionrådet vil koordinere disse oppgavene.  

Forslag til ny vertskommuneavtale ligger ved saken. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige 

endringer i avtaleteksten. Det innstilles på at rådmann får fullmakt til å inngå avtale med Orkdal 

kommune om administrativt vertskommunesamarbeid. 

 



Saknr: 8/18 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

25.01.2018 
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MORGENDAGENS OMSORG – HUSBANKENS TILBAKEMELDING PÅ KOMMUNENS 

TILSKUDDSSØKNAD  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å avvente videre arbeid i «Morgendagens omsorg», inntil 

svar fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet med tomteervervet og reguleringen går videre som planlagt 

3. Interne prosesser og utviklingsarbeid, fortsetter som planlagt. 
 

 

Vedlegg: 

 

Midlertidig svarbrev - forespørsel - investeringstilskudd - Morgendagens omsorg nytt helsehus 
 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med utbyggingen av «Morgendagens omsorg», søkte Frøya kommune 19.12.17 Husbanken 

om investeringstilskudd i henhold til vedtaket i K-sak 142/17 (budsjettvedtaket). 

Frøya kommune fikk tilbakemelding på dette i brev av 04.01.18, der Husbanken sier at;  

«Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, vil forespørselen / søknaden 

ikke være prioritert og vi vet pr i dag ikke når søknaden kan behandles.»  

Styringsgruppa i morgendagens omsorg har i møte 18.01.18 behandlet midlertidig svarbrev fra 

Husbanken. Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, er søknaden ikke prioritert, og 

Frøya kommune vet ikke når søknaden blir behandlet. 

Styringsgruppa har diskutert hvordan usikkerheten rundt Husbankens svar skal håndteres og 

konsekvenser for videre framdrift. Styringsgruppa har vurdert alternative løsninger:  

1. Videre arbeid i prosjektet utsettes inntil svar fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet i prosjektet gå videre som planlagt, med forventninger om positivt svar fra Husbanken 

på et senere tidspunkt. Dette medfører at utarbeidelse av konkurransegrunnlaget fortsetter. Det 

settes stoppunkt før kommunen skriver under avtale med entreprenør. I konkurransegrunnlaget 

settes et forbehold om godkjenning av husbanksøknaden.  

3.  
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Vedtak i styringsgruppa 

1. Utsettelse av videre framdrift i prosjektet inntil svar fra Husbanken foreligger 

Unntak fra dette gjelder: 

  - Konkurransegrunnlaget for totalentreprise som ferdigstilles. 

  - Avtale med grunneiere vedr. tomtekjøp gjennomføres. 

  - Prosess med omstilling, velferdsteknologi og hverdagsmestring går som planlagt.  

         2. Ordfører og rådmann ber om å få et møte med Husbanken så snart som mulig 

 

Vurdering: 

 

I forkant av søknaden til Husbanken hadde Frøya kommune møte for å presentere prosjektet. 

Det ble der orientert fra Husbanken at tilskuddsordningen for 2017 var brukt opp. Nye søknader som 

ble levert før årsskiftet, vil bli en del av tildelingen for 2018. Minst 40% av tildelingen på investeringer 

til heldøgns omsorgsplasser skal være netto tilvekst.  

Morgendagens omsorg i Frøya komme gir ikke «netto tilvekst» slik det er definert av Husbanken, og må 

derfor vente til Husbanken får oppfylt kravet om netto tilvekst. 

Styringsgruppen anser risikoen for å ikke få tilskudd som liten, men den eksisterer.  

Konsekvensen av å ikke få tilskuddet, ca. 124,6 millioner kr er så stor, at styringsgruppen innser at hele 

prosjektet må retenkes hvis kommunen ikke får tilskudd. Det vil da også si at alt av arbeid knyttet 

direkte opp mot byggingen av helsehus / omsorgsboliger mest sannsynlig vil være unødvendig. 

Styringsgruppen anbefaler derfor at det videre arbeidet avventes inntil svaret fra Husbanken foreligger. 

Prosjektet vil allikevel jobbe videre med tomteerverv, regulering, og omstillingsarbeidet.  

Ordfører og rådmann skal gjennomføre et møte med Husbankens ledelse i Trondheim for en nærmere 

dialog om kommunens søknad om investeringstilskudd. 
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NY HOVEDBANKAVTALE 2018  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Frøya kommune antar anbudet fra Hemne Sparebank for kjøp av hovedbanktjenester. 

 

Avtalen inngås for 3 år etter en nærmere bestemt dato med mulighet for forlengelse av avtalen med de 

samme betingelser 1 år, totalt 4 år. En eventuell forlengelse av avtalen må utløses senest 6 måneder før 

avtalens utløp. 

 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Frøya kommune antar anbudet fra Hemne Sparebank for kjøp av hovedbanktjenester. 

 

Avtalen inngås for 3 år etter en nærmere bestemt dato med mulighet for forlengelse av avtalen med de samme 

betingelser 1 år, totalt 4 år. En eventuell forlengelse av avtalen må utløses senest 6 måneder før avtalens utløp. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 6/18 

 

Vedtak: 

Frøya kommune antar anbudet fra Hemne Sparebank for kjøp av hovedbanktjenester. 

 

Avtalen inngås for 3 år etter en nærmere bestemt dato med mulighet for forlengelse av avtalen med de samme 

betingelser 1 år, totalt 4 år. En eventuell forlengelse av avtalen må utløses senest 6 måneder før avtalens utløp. 

 

Enstemmig. 
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GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE, JANUAR 2018 NYTT PUNKT 

VEDRØRENDE GODTGJØRING VED FRAVÆR 

 

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 

 

Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, beholder sin 

faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste godtgjørelsen ut inntil 

vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 

 

Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 

 

Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 

beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 

godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 

 

Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 10/18 

 

Vedtak: 

Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 

 

Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, beholder sin 

faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste godtgjørelsen ut inntil 

vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 

 

Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår gyldig fra 31.01.18 
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Saksopplysninger:   

 

I dagens reglement for godtgjøring til folkevalgte er det ingen punkt som omhandler dette med 

sykemelding, untatt for ordfører.  

 

Reglementet sier videre i pkt 15: «Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette 

reglementet, forelegges det formannskapet.»  

 

Dette er en slik sak som krever ny fortolkning, da dette er en mangel i dagens reglement. 

  

Rådmann har undersøkt med andre kommuner, samt KS om vanlig praksis i kommunene knyttet til 

problemstillingen. Fra KS har kommunen fått følgende svar: «Dersom den folkevalgte, ordfører eller 

andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin 

godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte omfattes i utgangspunktet ikke 

av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å likestille folkevalgte med 

arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter...» 

 

Etter en kontakt med det lokale NAV kontoret 09.01.18, har kommunen fått følgende svar i sin 

henvendelse om refusjon av møtegodtgjøring: «politiske resentanter er å betrakte som frilansere, og at 

de ikke er i et ansettelsesforhold. Derfor har de ikke rett på refusjon fra NAV» 

 

Dette vil si at kommunen ikke får refundert for møtegodtgjøring til den sykemeldte politikeren. 

 
 

Vurdering: 

 

Det er undersøkt med flere kommuner, og de fleste håndterer problemstillingen i tråd med KS sin 

anbefaling. Dette for å ivareta forutsigbarhet hos den sykemeldte folkevalgte.  

 

Rådmann innstiller derfor på at det tas inn et nytt punkt 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, 

og forslår følgende tekst: 

 

Folkevalgte, untatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 

beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 

godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
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FRATREDELSE AV VERV SOM LEDER AV BRUKERRÅDET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 25.01.18 og ut 

perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges Ole Håkon karlsen. 

3. Revmatikerforbundet vil komme med nytt varamedlem. 

4. Kommunalt brukerråd konstituerer seg selv i første møte 2018. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 25.01.18 og ut perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges: 

3. Som leder av Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 11/18 

 

Vedtak: 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 25.01.18 og ut perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges Ole Håkon karlsen. 

3. Revmatikerforbundet vil komme med nytt varamedlem. 

4. Kommunalt brukerråd konstituerer seg selv i første møte 2018. 

 

Enstemmig. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fratredelse. 

Saksprotokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Steinar Sivertsen søker om fritak fra sitt verv som leder og medlem i Kommunalt brukeråd.  

Årsaken til søknaden er hans helsesituasjon.  
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Kommunalt brukerråd har pr. 05.01.18 følgende sammensetning: 

 

Medlem Varamedlem  

Halgeir Sandvik – Hørselslaget Ole Håkon Karlsen 

Ivar Martin Johansen – Handikaplaget Rigmor Mathisen 

Marry Greiff – Hjerte- og lungeforeningen Edmund Holm 

Steinar Sivertsen – MS forbundet Kirsten R. Antonsen 

Heidi Taraldsen – Politisk oppnevt Sigrun Sumstad Sørdal  

 

Det har blitt sendt ut informasjon til aktuelle lag og organsisasjoner der de kan komme med forslag på nytt 

medlem som skal inn i Kommunalt brukerråd. 

Eventuelle forslag vil bli ettersendt.  

 

Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 

ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 

fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 

fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 

 

Vurdering: 

 

Dersom et varamedlem velges som medlem, må det også velges nytt varamedlem. 

Tilsvarende gjelder ledervervet.  
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RÅDMANNS ORIENTERING  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/216    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.12.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 14.12.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 14.12.17 

 

 

 

 



































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/215    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

Status nærpolitireformen i Trøndelag politidistrikt 

- Oversikt 

Debatthefte KS 2018 Saksprotokoll fra FSK 

Presentasjon EGF og eiermøte 8 nov 2017 

Protokoll styremøte Konsek Trøndelag IKS 8.12.17 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 8. desember 2017 

Signert protokoll generalforsamling i TrønderEnergi AS 08.11.17 

 

 

 

 



TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Post: Postboks 2475 Torgarden, 7005 Trondheim Tlf.: 73 89 90 90 Org. nr.: 983998631
E-post: post.trondelag@politiet.no Faks: 73 52 31 9 1 www.politiet.no

STATUS NÆRPOLITIREFORMEN I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
Det skal inngås et mer forpliktende samarbeid mello m politiet og hver enkelt kommune i
forbindelse med gjennomføringen av nærpolitireforme n og etableringen av ny struktur for
lensmanns- og politistasjonsdistrikt i Trøndelag po litidistrikt.

I denne prosessen vil enkelte kommuner oppleve at d e mister lensmannskontoret, men ingen
skal miste politiet sitt. De kommunene hvor kontor avvikles er fortsatt del av et
lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt og p ublikum skal ivaretas på lik linje med de som
bor i de kommunene hvor kontoret er plassert. Det e r lensmannsdistriktet /
politistasjonsdistriktet som har ansvaret for de al ler fleste oppgavene politiet har, blant annet
innen forebygging, patruljevirksomhet og etterforsk ning. De skal operere i, og gjelde for, hele
det geografiske området. De geografiske driftsenhet ene skal også sørge for at alle kommuner
har politikontakt og at politiråd etableres i alle kommuner.

Politikontaktene
Som en del av samarbeidet ønsker vi å inngå gjensid ig forpliktende avtaler med kommunene.
Politikontaktene har en nøkkelrolle i utarbeidelsen av disse og i den øvrige samhandlingen
mellom politi og kommune. De skal sørge for at anbe falinger i SLT og politiråd settes ut i livet,
følge opp kriminalitetsforebyggende strategi og vær e et av kontaktpunktene mellom politiet,
befolkningen og de ulike aktørene i kommunen.

Hvordan vil distriktet se ut?
Avgjørelsen vedrørende hvilke kontorer som skal avv ikles ble tatt i sommer og dette ble gjort
kjent for kommunene. Vedlagt er en oversikt over po litidistriktets organisering med
geografiske driftsenheter, tjenesteenheter (politis tasjons- og lensmannsdistrikt) og
tjenestesteder med dato for avvikling for de kontor ene som legges ned.

Hvor er vi nå?
Det vil fortsatt ta tid før hele organiseringen er på plass, og vi er akkurat nå inne i et
personalløp for- i hovedsak - de som jobber i de ge ografiske driftsenhetene. Personalløpet,
som blant annet innebærer plassering og fordeling a v arbeidsoppgaver til hovedtyngden av de
ansatte i politidistriktet, vil være ferdig i løpet av februar. Parallelt pågår et betydelig
organisasjonsløp.

Ordfører TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

Deres referanse: Vår referanse:
2017/15580-3 012

Sted, Dato

Trondheim, 12.01.2018



Side 2/2

Konkrete detaljer rundt tjenestetilbudet i den enke lte kommune vil bli utformet av lokalt politi i
dialog med kommunene.

Ledere
Lederne for de geografiske driftsenhetene er på pla ss. Prosessen med ansettelse /
innplassering av ledere for tjenesteenhetene (polit istasjons- og lensmannsdistriktene) og
tjenestestedene vil etter planen være gjennomført i nnen1. juni 2018. De nye lederne vil etter
tiltredelse, sammen med politikontaktene, ta kontak t med kommunene med tanke på å
opprette et godt samarbeid.

Det tar tid
Vi vil, i omorganiseringen, måtte flytte personell og noen steder melder det seg et behov for
større lokaler. Det kan ta litt tid å tilrettelegge for dette. Det henger sammen med
leiekontrakter som er inngått på eksisterende bygni nger og muligheter for å etablere nye
kontorer som innfrir kravspesifikasjoner og økonomi . Det er altså grunn til å understreke at
når den nye organiseringen av Trøndelag politidistr ikt trer i kraft, så vil utviklingen av
politidistriktet fortsette i lang tid. Alt vil alts å ikke være på plass med en gang, og det ber vi
kommunene om forståelse for.

Fortsatt ønske om dialog
Jeg vil benytte anledningen til å takke for godt og konstruktivt samarbeid med dere så langt.
Vi ser fram til å iverksette og videreutvikle nærpo litireformen til det beste for
publikum, kommuner og politiet. Jeg er opptatt av a t vi skal ha en åpen dialog og er
tilgjengelig for å møte kommunene ved forespørsel. Ta gjerne kontakt på
post.trondelag@politiet.no for å gjøre en avtale.

Med hilsen

Nils Kristian Moe
Politimester

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.



Navn på kontor/stasjon Avvikles? Avvikling av personell Geografisk driftsenhet Tjenesteenhet
Bindal lensmannskontor Ja 01.04.2018
Bjørnør lensmannskontor Ja 01.04.2018
Flatanger lensmannskontor Ja 01.04.2018
Fosen lensmannskontor GDE Trondheim /Værnes Fosen lensmannsdistrikt
Frosta lensmannskontor Ja 01.04.2018
Frøya lensmannskontor Ja 01.01.2018
Grong lensmannskontor GDE Innherred/Namdal Namdal politistasjonssdistrikt
Heimdal politistasjon* 01.01.2020 GDE Gauldal/Orkdal Gauldal politistasjonsdistrikt
Hemne lensmannskontor GDE Gauldal/Orkdal Orkdal lensmannsdistrikt
Hitra lensmannskontor GDE Gauldal/Orkdal Orkdal lensmannsdistrikt
Holtålen lensmannskontor Ja 01.01.2018
Klæbu lensmannskontor* 01.01.2020
Leka lensmannskontor Ja 01.04.2018
Leksvik og Innerøy lensmannskontor avd. Innerøy Ja 01.04.2018
Leksvik og Innerøy lensmannskontor avd. Leksvik Ja 01.04.2018
Lierne lensmannskontor GDE Innherred/Namdal Namdal politistasjonssdistrikt
Meldal lensmannskontor Ja 01.01.2018
Melhus lensmannskontor* Ja
Meråker lensmannskontor Ja 01.04.2018
Midtre-Gauldal lensmannskontor GDE Gauldal/Orkdal Gauldal politistasjonsdistrikt
Namdalseid lensmannskontor Ja 01.11.2017
Namsos politistasjon (Politiet i Namsos og Fosnes) GDE Innherred/Namdal Namdal politistasjonssdistrikt
Nærøy lensmannskontor GDE Innherred/Namdal Namdal politistasjonssdistrikt
Oppdal lensmannskontor GDE Gauldal/Orkdal Gauldal politistasjonsdistrikt
Orkdal og Agdenes lensmannskontor GDE Gauldal/Orkdal Orkdal lensmannsdistrikt
Overhalla lensmannskontor Ja 01.04.2018
Rissa lensmannskontor GDE Trondheim /Værnes Fosen lensmannsdistrikt
Rennenbu lensmannskontor Ja 01.09.2017 GDE Gauldal/Orkdal Gauldal politistasjonsdistrikt
Røros lensmannskontor GDE Gauldal/Orkdal
Selbu lensmannskontor GDE Trondheim /Værnes Værnes lensmannsdistrikt
Snåsa lensmannskontor Ja 01.04.2018
Steinkjer politistasjon GDE Innherred/Namdal Innherred politistasjonsdistrikt
Stjørdal lensmannskontor GDE Trondheim /Værnes Værnes lensmannsdistrikt
Trondheim lufthavn lensmannskontor GDE Trondheim /Værnes Værnes lensmannsdistrikt



Trondheim sentrum politistasjon GD E Trondheim /Værnes Sentrum politistasjonsdistrikt
Verdal/Levanger lensmannskontor GD E Innherred/Namdal Innherred politistasjonsdistrikt
Verran lensmannskontor Ja 01.01.2018
Ørland lensmannskontor GD E Trondheim /Værnes Fosen lensmannsdistrikt
Åfjord lensmannskontor GD E Trondheim /Værnes Fosen lensmannsdistrikt

*Inngår i Stasjon sør
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Behandling: 
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SAMLET SAKSFREMSTILLING - DEBATTHEFTE KS 2018  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.01.2018 sak 9/18 

 

Behandling: 

Formannskapets behandling i møte 15.01.18: 

 

 

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Formannskapet støtter svaret fra Frøya kommune med følgende unntak som bes tatt ut: « Karensdager kan også 

vurderes som en mulighet» 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av V, Frp og H. 

Rådmanns forslag falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap. 

 

Vedtak: 

Frøya kommune gir følgende svar på Debattheftet – KS spør: 

 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal 

prioriteres innenfor den disponible rammen? 

 

Frøya kommune mener at den disponible rammen i sin helhet bør fordeles sentralt. 

 

Med bakgrunn i at en del av rammen for 2018 er brukt, ønsker Frøya kommune at rammen benyttes slik: 

 

- Fortsatt stimulere til kompetanse-/kompetanseutvikling inkludert øke lønnsforskjellen mellom 

ufaglærte og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lengst ansiennitet. 

 

- Oppjustere tillegg særlig for helgearbeid for å stimulere til økt helgearbeid og dermed legge til rette 

for større stillingsstørrelser  

 

 

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig 

tjenestepensjon? 

 

Frøya kommune ønsker at KS fortsatt jobber med de mål for tilpasninger de har i dag. 

 

 

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?  
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a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å 

stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i 

arbeid? 

b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt måloppnåelse i 

kommunal sektor? 

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet 

om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor? 

 

Dersom IA-avtalen skal forlenges er det behov for mer differensiert arbeid med sektor- og næringsspesifikke 

strategier på alle delmålene. Ia-avtalen burde kanskje også i større grad differensieres på 

virksomhetsstørrelse, fordi dette gir ulike forutsetninger for å drive Ia-arbeid. 

 

De tre delmålene i IA-avtalen må i større grad ses i sammenheng – dvs. målene om redusert sykefravær, om økt 

sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne, og om forlenget yrkesaktivitet etter fylte 50 år.  

 

Ia-avtalen burde kanskje vært mere presis på den ansattes plikter og plikt til å akseptere endringer om man 

ikke finner løsninger. 

Ia-avtalen har fungert for dårlig i forhold til delmål 2. Her må det virkemidler til for at en kan oppnå større 

uttelling. 

 

 

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav? 

a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller 

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger 

bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?  

 

Eventuelle bemanningsnormer må kun være veiledende 

En bindende bemanningsnorm innebærer at kommunen må bruke ressurser på bestemte fag- eller 

sektorområder på kommunenivå eller virksomhetsnivå, f.eks maks antall barn per ansatt i barnehagene. Dette 

vil kunne begrense arbeidsgivers handlingsrom til å utforme tjenester i tråd med lokale utfordringer og behov. 

Dette begrenser strategisk styring av kompetanse og svekker mulighetene til å finne nye innovative løsninger. 

Det er også usikkerhet om kommunen kompenseres fullt ut ved innføring av slike normer. Frøya kommune 

anbefaler at en ikke aksepterer nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav. 

 

Støtteordninger og økonomiske bidrag til etter- og videreutdanning for å øke kompetansen til de som allerede 

er ansatt i kommunesektoren vil etter vår mening være mer hensiktsmessig og tilpasset den enkelte 

arbeidsplass enn generelle bemannings- og kompetansenormer. 

 

Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

 

Innstilling: 

 

Frøya kommune gir følgende svar på Debattheftet – KS spør: 

 

1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres 

innenfor den disponible rammen? 

 

Frøya kommune mener at den disponible rammen i sin helhet bør fordeles sentralt. 

 

Med bakgrunn i at en del av rammen for 2018 er brukt, ønsker Frøya kommune at rammen benyttes slik: 
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- Fortsatt stimulere til kompetanse-/kompetanseutvikling inkludert øke lønnsforskjellen mellom ufaglærte 

og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lengst ansiennitet. 

 

- Oppjustere tillegg særlig for helgearbeid for å stimulere til økt helgearbeid og dermed legge til rette for 

større stillingsstørrelser  

 

 

 

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig 

tjenestepensjon? 

 

Frøya kommune ønsker at KS fortsatt jobber med de mål for tilpasninger de har i dag. 

 

 

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?  

a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å 

stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i 

arbeid? 

b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt måloppnåelse i 

kommunal sektor? 

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å opp nå målet 

om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor? 

 

Dersom IA-avtalen skal forlenges er det behov for mer differensiert arbeid med sektor- og næringsspesifikke 

strategier på alle delmålene. Ia-avtalen burde kanskje også i s tørre grad differensieres på virksomhetsstørrelse, 

fordi dette gir ulike forutsetninger for å drive Ia-arbeid. 

 

De tre delmålene i IA-avtalen må i større grad ses i sammenheng – dvs. målene om redusert sykefravær, om økt 

sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne, og om forlenget yrkesaktivitet etter fylte 50 år.  

 

Ia-avtalen burde kanskje vært mere presis på den ansattes plikter og plikt til å akseptere endringer om man ikke 

finner løsninger. 

Karensdager kan også vurderes som en mulighet. 

 

Ia-avtalen har fungert for dårlig i forhold til delmål 2. Her må det virkemidler til for at en kan oppnå større uttelling. 

 

 

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?  

a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller kompetansekrav 

under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak 

forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?  

 

Eventuelle bemanningsnormer må kun være veiledende 

En bindende bemanningsnorm innebærer at kommunen må bruke ressurser på bestemte fag - eller sektorområder 

på kommunenivå eller virksomhetsnivå, f.eks maks antall barn per ansatt i barnehagene. Dette vil kunne beg rense 

arbeidsgivers handlingsrom til å utforme tjenester i tråd med lokale utfordringer og behov. Dette begrenser 

strategisk styring av kompetanse og svekker mulighetene til å finne nye innovative løsninger. Det er også 

usikkerhet om kommunen kompenseres fullt ut ved innføring av slike normer. Frøya kommune anbefaler at en ikke 

aksepterer nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav. 
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Støtteordninger og økonomiske bidrag til etter- og videreutdanning for å øke kompetansen til de som allerede er 

ansatt i kommunesektoren vil etter vår mening være mer hensiktsmessig og tilpasset den enkelte arbeidsplass enn 

generelle bemannings- og kompetansenormer. 

 

Utredning: 

Vedlegg: 

 

KS debatthefte 2018 

 

Saksopplysninger:   

 

I debattheftet presenteres det økonomiske grunnlaget for Hovedtariffoppgjøret 2018, og KS ber om 

innspill til fordeling av den disponible rammen. I tillegg stilles det spørsmål om pensjon, mulig 

reforhandling av IA-avtalen og hvordan KS skal forholde seg til statlige pålegg om 

bemanningsnormer og kompetansekrav.   

 

Medlemmenes uttalelser sendes først til KS i fylket og behandles på fylkesmøte ved 

strategikonferansen. Fylkesvise uttalelser/oppsummeringer sendes så til KS sentralt som en del av 

grunnlaget for KS’s forhandlingsmandat. 

 

1. Hovedtariffoppgjøret 2018 

I 2018 er det hovedtariffoppgjør. Det kan forhandles om hele Hovedtariffavtalen (HTA), og det gjennomføres 

samtidig sentralt lønnsoppgjør.  Hovedtariffavtalen er et sentralt virkemiddel for at kommuner og fylkeskommuner 

skal kunne levere tjenester av god kvalitet.  

 

Hvis partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Dersom det ikke oppnås 

enighet i meklingen kan det bli streik. 

 

KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre vegne. Det er 

Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I henhold til KS vedtekter skal 

Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning når forhandlingene er ferdig. Det fremkommer av kommunens 

delegasjonsreglement at det er YY som avgir stemme på vegne av X kommune/fylkeskommune. 

Særavtaleforhandlinger godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre. 

KS har nå sendt ut årets debatthefte for å s ikre bred forankring hos medlemmene gjennom politiske prosesser i 

hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene.  

Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeids giveransvaret i den enkelte fylkeskommune/kommune, 

og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 

De økonomiske rammene 

Etter nesten tre år med nedgangskonjunktur har veksten i norsk økonomi tatt seg noe opp, og det ventes en 

moderat reallønnsvekst i 2018. KS bidrar gjennom det inntektspolitiske samarbeidet til et ansvarlig lønnsoppgjør 

der resultatet i frontfaget legges til grunn.  

 

Resultatet av mellomoppgjøret i 2017 gjør at en god del av rammen for lønnsoppgjøret i 2018 allerede er brukt. 

Virkningstidspunkt for tillegg i 2017 sammen med anslått lønnsglidning bidrar til at om lag 1,8 prosent av 

årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.  

 

Den disponible rammen kan brukes til ett eller flere økonomiske elementer. Det er vanligvis generelt lønns tillegg, 

midler til lokale forhandlinger og regulering av andre godgjøringer f.eks kvelds - og helgetillegg. Det må det 

vurderes om midlene som er til disposisjon i årets oppgjør vil gi muligheter til å benytte alle tre elementer.  
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Pensjon 

Det arbeides for tiden med å få på plass endringer i offentlig tjenestepensjon og AFP (avtalefestet pensjon. 

Arbeids- og sosialministeren leder arbeidet fordi det berører både statlig og kommunal sektor. I staten er 

tjenestepensjonsordningene lovhjemlet og kan dermed endres av Stortinget, mens tjenestepensjonsordningene i 

KS’ tariffområde er hjemlet i Hovedtariffavtalen og endringer må gjennomføres gjennom forhandlinger. Det blir 

derfor viktig følge arbeidet med pensjonsreformen utover vinteren for eventuelt å kunne bringe det inn i 

hovedtariffoppgjøret.  

 

KS har som mål for tilpasningene i ny offentlig tjenestepensjon at ordningene skal oppleves som gode og trygge 

og dermed bidrar til styrket rekruttering.  Det blir viktig med mer forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne 

og begrensninger i kostnadsveksten. 

2. IA-avtalen – reforhandling? 

IA-avtalen ble inngått mellom arbeidslivets parter og staten i 2001, for å bidra til redusert sykefravær, øke 

sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne og heve eldre arbeidstakeres avgangsalder.  Siden 2001 

har det samlede sykefraværet i Norge gått ned, og det er utviklet flere virkemidler og regelendringer på nasjonalt 

nivå for å bidra til reduksjon av sykefraværet. 

I kommunesektoren har fraværet økt i samme periode, fra 8,4 til 9,6 prosent. Det vil si at ca 1 av 10 er borte fra jobb 

hver dag på grunn av sykdom. Sykefraværet er spesielt høyt i enkelte kommunale tjenesteområder, som helse - og 

omsorg og barnehager.  Det er imidlertid store forskjeller i sykefraværet mellom kommuner.   

14, 5 pst av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne. Dette er høyere enn for staten og 

privat sektor. Avgangsalderen i kommunal sektor har imidlertid økt og er nå 63,9 år mot 61,5 år i 2001. 

IA-avtalen har vært reforhandlet flere ganger og nåværende avtale utløper ved utgangen av 2018. 

KS ønsker innspill fra medlemmene særlig om hva som kan være hensiktsmessig samarbeidsformer og tiltak for å 

redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid.  

3. Hvordan møte forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? 

KS spør i debattheftet om hvordan de på vegne av medlemmene skal forholde seg til nye forslag til 

bemanningsnormer og kompetansekrav. Bakgrunnen er flere lovkrav og forslag knyttet til bemanning og 

kompetanse.  

Bindende krav på virksomhetsnivå vil kunne begrense lokaldemokratiets og arbeidsgivers handlingsrom. KS viser 

også til usikkerhet knyttet til om kommunen/fylkeskommunen kompenseres økonomisk fullt ut ved innføring av 

slik normer. I noen tilfeller vil innføring av bemanningsnormer på et område innebære at man må omprioritere fra 

andre tjenesteområder.  

Særlig aktuelt er diskusjonen om lærertetthet og kompetansekrav i skole og den foreslåtte bemanningsnormen i 

barnehage.  

4. Spørsmål til debatt 

I debattheftet for 2018 stilles det fire spørsmål. 

1 Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres 

innenfor den disponible rammen? 

 

Med bakgrunn i at en del av rammen for 2018 er brukt, ønsker Frøya kommune at rammen benyttes slik:  

 

- Fortsatt stimulere til kompetanse-/kompetanseutvikling inkludert øke lønnsforskjellen mellom ufaglærte 

og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lang ansiennitet 
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- Oppjustere ubekvemstillegg særlig for helgearbeid for å stimulere til økt helgearbeid og dermed legge til 

rette for større stillingsstørrelser. 

 

Frøya kommune har utfordringer med å rekrutter personer med høyskoleutdanning, og da spesielt sykepleiere. Når 

det gjelder sykepleiere ser vi at flere og flere ikke ønsker å jobbe turnus. 

 

2. Er det andre temaer eller målsettinger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig 

tjenestepensjon? 

 

Frøya kommune ønsker at KS fortsatt jobber med de mål for tilpasninger de har i dag. 

Frøya kommune ønsker også at det blir sett på AFP- ordningen. Ønsker at det arbeides for at en kan jobbe/tjene 

mere ved uttak av AFP. 

 

Frøya kommune ser at folk ikke tar ut AFP fra fylte 62 år, men flere venter til fylte 65 år. I kommune kan du tjene 

maks kr. 15.000 i året ved uttak av 100 % AFP, i privat sektor ubegrenset. 

 

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?  

a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å 

stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i 

arbeid? 

b. Hvordan bør et videre samarbeid på nasjonalt nivå innrettes for å bidra til økt måloppnåelse i 

kommunal sektor? 

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet 

om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor? 

 

De tre delmålene i IA-avtalen må i større grad ses i sammenheng – dvs. målene om redusert sykefravær, om økt 

sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne, og om forlenget yrkesaktivitet etter fylte 50 år.  

Sykemeldte personer er veldig ulike. Men dagens system er likt for alle. Dette fører kanskje til at NAV ikke får 

identifisert sykefraværstilfeller som de burde kommet raskt inn i. Ofte er ikke NAV på banen før etter et halvt år – 

dialogmøte. Dette kan i enkelte tilfeller være litt seint. 

En god dialog mellom alle parter er en forutsetning for å få Ia-avtalen til å fungere. 

 

Ia-avtalen burde kanskje vært mere presis på den ansattes plikter og plikt til å akseptere endringer om man ikke 

finner løsninger. 

Karensdager kan også vurderes som en mulighet. 

 

Ia-avtalen har fungert for dårlig i forhold til delmål 2. Her må det virkemidler til for at en kan oppnå større uttelling. 

 

Dersom IA-avtalen skal forlenges er det behov for mer differensiert arbeid med sektor- og næringsspesifikke 

strategier på alle delmålene. Ia-avtalen burde kanskje også i større grad differensieres på virksomhetsstørrelse, 

fordi dette gir ulike forutsetninger for å drive Ia-arbeid. 

 

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?  

a. Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og/eller kompetansekrav 

under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

b. Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak 

forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?  
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En bindendde bemanningsnorm innebærer at kommunen må bruke ressurser på bestemte fag - eller sektorområder 

på kommunenivå eller virksomhetsnivå, f.eks maks antall barn per ansatt i barnehagene. Dette vil kunne begrense 

arbeidsgivers handlingsrom til å utforme tjenester i tråd med lokale utfordringer og behov. Dette begrenser 

strategisk styring av kompetanse og svekker mulighetene til å finne nye innovative løsninger. Det er også 

usikkerhet om kommunen kompenseres fullt ut ved innføring av slike normer. Administrasjonen anbefaler at en 

ikke aksepterer nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav. 

 

Støtteordninger og økonomiske bidrag til etter- og videreutdanning for å øke kompetansen til de som allerede er 

ansatt i kommunesektoren, vil etter Frøya kommunes mening være mer hensiktsmessig og tilpasset den enkelte 

arbeidsplass enn generelle bemannings- og kompetansenormer. 

  
 

 

Vurdering: 
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Dagsorden og tidsplan for ekstraordinær generalforsamling og eiermøte 

Sak 

6/17  Kl. 13.30-14.00 
Generalforsamling: 
Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer 

Per Kristian Skjærvik 

    Eiermøte:   

  Kl. 14.00-14.30 Konsernsjefen orienterer 
Ståle Gjersvold 

  Kl. 14.30-15.00 Nytt fra TrønderEnergi Nett AS 
Bård Olav Uthus 

  Kl. 15.00-15.15 Pause 
  

  Kl. 15.15-15.45 TrønderEnergis vekststrategi 

Ståle Gjersvold 



Forslag til vedtak: 
 

Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer 

   

Selskapets styre gis fullmakt til å erverve egne aksjer, jf aksjeloven § 9-5 jf § 9-4. 

Fullmakten gjelder til 8.11.2019. 

 

Fullmakten kan benyttes til å erverve inntil 10 % av A-aksjene i selskapet, slik at 
høyeste pålydende verdi av de aksjer selskapet kan erverve er NOK 10 228 000.  

 

Selskapet skal betale mellom NOK 10 og NOK 750 pr aksje ved erverv av egne aksjer. 

 

Styret får fullmakt til å vedta på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer 
kan skje. 
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Konsernsjefen har ordet
Eiermøte 8. november 2017

Ståle Gjersvold



Vår identitet og våre verdier  – utgangspunktet for alt vi gjør 

Åpen Ansvarlig Modig 



Virksomhetsrapport Q2 - 2017
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Driftsresultatet i 2016 ble 323 mill bedre enn i 2015

Hovedforklaringer til bedret driftsresultat for konsernet:
Kraftprisen var høyere i 2016 enn i 2015 (områdepris NO3: 26,6 øre/kWh i 2016
vs 19 øre/kWh i 2015).
Det løpende effektiviseringsarbeidet har gitt gode bidrag til resultatforbedringen .
Som følge av effektivisering, vekst og fokus på kjernevirksomheten (salg av
virksomhet) er lønnskostnadene redusert med 23% i perioden 2012 - 2016

Andre sentrale forhold
Kraftproduksjonen ble 1.840 GWh i 2016. Dette er ca 10% lavere enn
normalproduksjonen og 99 GWh mindre produksjon enn i 2015.
TrønderEnergi Nett satte ned nettleia med rundt 4 øre pr kWh i november 2015,
og har nå en av landets laveste nettleier.
Bruttomargin marked ble 63 MNOK, noe som er en bedring med 25 MNOK. Det
skyldes økt kundemasse og bedre marginer.
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Basert på N VE DV tall Basert på TE N Regnskapstall

Reduksjon i gjennomsnitt fra 2012 til 2017B = - 29,4%
Reduksjon i TrønderEnergi fra 2012 til 2017B = - 25%

Reduksjon i TrønderEnergi fra 2012 til 2017B = - 24,8%

Forbedringsarbeid pågått over tid virker



Halvårsresultatet 2017: 281 MNOK etter skatt
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Mill kr 1. Halvår 2017 1. Halvår 2016

Driftsresultat 376 972 296 332

Resultat e. skatt 281 408 202 268

Godt resultat 1. halvår
Høyere kraftpris og produksjon enn forventet
Lavere driftskostnader enn 1. halvår 2016 -
forbedringsarbeidet virker



Driftsresultat 1. halvår 2017 vs 1. halvår 2016 pr segment
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Energi Nett Kunde Øvrig

M
ill
kr

• 233 GWH høyere produksjon
• 3,92 øre/kWh høyere pris enn

tilsvarende periode i fjor. Oppnådd
pris 1.halvår er 28,1 øre/kWh.

• Magasinfylling pr 1. halvår var på
72,05 % (50,2 % per 1. halvår 2016)

• Personal - og driftskostnader er 5,7
MNOK lavere enn 1. halvår 2016

• Urealiserte verdiendringer på
kraftkontrakter utgjør 38,5
millioner kroner

• Netto driftskostnader på samme
nivå som fjor, inklusive
driftskostnader fra Selbu.

• Økte inntekter (9 MNOK) grunnet
volum, økte avskrivninger (5
MNOK), økt energikjøp (5 MNOK) og
økte overføringskostnader fra
Statnett (15 MNOK). Sistnevnte
forhold vil bli dekket av fremtidig
inntektsramme

• Betydelig bedre inngang til året
2017 grunnet gode marginer og
positiv kostnadsutvikling.

• Før IFRS - effekter er
driftsresultatet 1. halvår 2017 økt
med 14 MNOK ift . 1. halvår 2016

• Negativ IFRS effekt 1. halvår 2017
på kraftkontrakter utgjør 3,8
MNOK.

• Kostnadsnivået i Mor er 2 MNOK
lavere enn samme periode 2016.
Reduksjonen er knyttet til lavere
personalkostnad.

• Kjøp av Lerkendalbygget gir en
positiv utvikling av driftsresultatet
på segment Øvrig.

• Reduksjon av eierposisjon i TEL
gir en resultateffekt på 7,2
MNOK

+92 mill - 20 mill

- 4 mill

+ 8 mill



Nytt fra TrønderEnergi Nett 
 
Nettdirektør Bård Olav Uthus 



2013 
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Ambisjon satt våren 2014– på pallen 2017 
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2014 2015 2016 2017 



Kostnadsreduksjoner TEN 2014 – 2017 – økt verdiskapning

Driftskostnader eks pensjon er redusert
med ca 1 000 kr pr kunde fra tiden før
kjøpet av Trondheim Energi Nett til i dag
( ca 1 500 kr pr kunde fra bunnåret 2013)

Med nesten 150 000 kunder, utgjør dette i
dag ca 150 MNOK pr år

Av dette sitter eier igjen med ca 90 MNOK
pr år mens kunde sitter igjen med ca 60
MNOK pr år

I tillegg er kostnader fra konsern i større
grad fordelt ut på døtre, noe som også gir
økt verdiskapning for konsern

14



I tillegg, mer for mindre
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Vedlikehold d - nett Skogrydding feilretting Planlegging



Utviklingen skyldes tre helt avgjørende valg 
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Satse på egen operativ styrke 

Verdibasert ledelse 

Beslutningskraft ut på anlegget 

Forbedringskultur 

► Trua tilbake 

Bygge selv 
Vekst 

Aktivitetsøkning tar unna kapasitet 
som frigjøres fra drift 

Generasjonsskifte 

 

 

Stordriftsfordeler 

Utviklingskraft 

Attraktivitet i jobbmarkedet 

 

 



Og resultatet..... 
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Dere eier i dag en betydelig andel i en mye større kake 
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KLP 
Nettkapital 630 Mkr 

Effektivitet rundt 90 % 

Resultat ca 50 Mkr 

 

 

 

Nettkapital rundt 2 000 Mkr 

Effektivitet rundt 115 % 

Resultat over 200 Mkr 

 

 

 

2011 
2017 

TE 
TE 



Utviklingen har kommet Sør - Trønderske innbyggere til gode gjennom lavere
nettleie
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Men, vårt produkt blir likevel stadig dyrere 
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2018 – digitaliseringens år

21
https://tronderenerginett.no/ams



Ny «motorvei» og nye «fylkesveier» kommer

Nytt 132kV anlegg
Hofstad sentralnettstasjon

Utvidelse med 132kV anlegg
Straum transformatorstasjon

9,5km ny 132kV linje
Hofstad – Roan (VP) - Straum

Utvidelse til 132kV anlegg
Hubakken transformatorstasjon

Nytt 22/66/132kV anlegg
Åfjord s entralnettstasjon

9 km ny 132kV linje
Åfjord – Hubakken

N y 22kV linje
Åfjord – Mørre - Hubakken

Utvidelse med 132kV anlegg
Fillan transformatorstasjon

Nytt132kV anlegg
Snilldal sentralnettstasjon

40 km ny 132kV linje
Snilldal – Fillan

Kostnadsbilde 2017 - 2019
Nord - Fosen: 270 mill
Sør - Fosen*: 330 mill
Totalt: 600 mill

* Sør - Fosen er den eldre betegnelsen på områdene sør for Trondheimsfjorden



Og det viktigste av alt, dere sitter med eierskap 
i et selskap med ansatte som har trua 
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Strategisk retning for TrønderEnergi
- Vekst
Konsernsjef Ståle Gjersvold 8. november 2017

24



Kostnadslederskap

Strategiske
hoved - retni

nger

Strategiske hovedretninger er vekst og kostnadslederskap
- kontinuerlig forbedring, digitalisering, innovasjon og kompetanse som

prioriterte strategiske tema

25

Vekst

Organisk vekst og proaktiv i
strukturprosesser (horisontal vekst) for å
utnytte nye markedsmuligheter, hente ut

stordriftsfordeler og styrke evnen til
innovasjon og utvikling

Kostnadslederskap for å øke
lønnsomheten og styrke vår

konkurransekraft

Kontinuerlig forbedring
Fokus på kundeverdi og verdiskapende aktiviteter for å gi økt lønnsomhet og sikre

kostnadslederskap

Strategiske
tema

Digitalisering
Digitalisering en forutsetning for å

effektivisere og forbedre
kjernevirksomheten og skape nye

muligheter

Innovasjon
Innovasjon i hele verdikjeden for å styrke

vår konkurranseevne og utnytte nye
muligheter

Kompetanse for å møte fremtiden
R iktig sammensetning av kompetanse i tråd med mål og strategier



Vannkrafta – fundamentet for vår eksistens, historisk og i fremtiden 

TrønderEnergi opererer og forvalter 18 kraftverk, 4 vindparker, 30 vannmagasin, 100 
myndighetsregulerte objekt med tilsynskrav og eier 700 ulike anlegg (veier, bruer, dammer etc.) i Midt-
Norge.  

TE/Tor Landløpet 



Sikker strømforsyning til våre kunder - døgnet og året rundt 

120 montører over hele fylket sørger for at strømmen kommer frem i alle 
årets timer. I all slags vær. Ikke minst etter uvær. 
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Driftsområdet til KRK vil fra oppstart 1/1 - 18
utvides med Meldal samt drift av regionalnettet
i sørlige område

Tilstrekkelig lokal montørstyrke til å ivareta både
daglige oppgaver og beredskap for området
Montører med egne budsjett som kan ta
beslutninger «ute på grøfta»
Lokal planleggerkapasitet som kjenner nettet,
kunder, kommune og næringsliv
Lokal personalledelse

Overvåkning og styring av nettet vil skje fra 24/7
sentral i Trondheim

Proaktiv kundebehandling – varsling og online
oppdatering internett

Nettstruktur – KRK nyeste tilskudd i TE - familien



Investor og initiativtaker i regionale fornybarprosjekter  

Vindkraftutbygginger for 10 milliarder mot 2020. Investerer 400 millioner i Biokraft på Skogn.  



TrønderEnergi styrker kjernevirksomheten, og forbereder oss på å ta nye
posisjoner i et energimarked i endring

30

Ledende innenfor kjernevirksomheten Fleksibilitet og posisjonering for å møte en
disruptiv fremtid – og fremtidig vekst

Produksjon
En av N orges beste

operatører

Nett
Topp tre på lønnsomhet

Marked
Krevende

konkurranse i
privatmarkedet –
vekst innen nye
tjenester BM

Innovasjon
Styrke kjerne -

virksomheten og skape
nye forretnings -

områder

Fornybart
Sikre finansiell

fleksibilitet

Ambisjoner



Energisystemet endres som følge av regulatoriske og teknologiske endringer
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Batterirevolusjonen har potensiale til
dramatisk endre distribusjonsnettet og

skape nye forretningsmodeller

Dramatisk reduserte kostnader for
solcelleanlegg gir oss rask vekst i

distribuert produksjon og sammen
med batterimulighetene også lagring

Smarte målere i nettet og hos
sluttbruker gir oss ny kunnskap om
energibruk og – overføring – minutt

for minutt. Vi får « Big Data ».

Ny sentralisert uregulerbar fornybar
produksjon stiller nye krav til

regulering av øvrige kilder og øker
potensielt verdien av regulerbar

kraft.

Kundene får tilgang til roboter ,
kunstig intelligens, som kan
optimalisere energibruk og

produksjon i sanntid – både teknisk
og finansielt

Internet of Things har kommet – og
hjemmene blir stadig smartere. Nye
aktører som Google satser tungt for
å vinne kampen om plattformen og

teknologien for disse smarte
hjemmene.

Microgrids som kommuniserer med
hverandre gjennom en aggregator

funksjon som automatisert avregner
og balanserer mellom de mange
microgridene kan bli et innslag.

Kundesentrisk modell snur opp - ned
på rollene

Regulatoriske innstramminger kan
gjøre det vanskeligere å ta et helhetlig verdikjedeperspektiv og

fremmer horisontale strukturer



Inntil nå
Subsidier til fornybar,

kraftoverskudd, bunner
uten høyere topper

Avskalling av dyreste
produksjon, toppene

kommer tilbake

Nye løsninger (nett,
lagring, CCS,

forbruksstyring)
kommer inn og

reduserer toppene, ny
likevekt

Hypotese om prisvariasjoner fremover
Lengden på tidsperiodene er usikre, og også usikkerhet knyttet til når de ulike driverne slår inn
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2030 - 20502020 - 20402015 - 2030Historisk

Det vil si: Variasjon i forbruk og produksjon blir sterkere enn evnen til å jevne ut



Implikasjoner for TrønderEnergi som følge av markedsutviklingen
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TrønderEnergi blir utfordret både på hjemmebane og bortebane; verdiskapningen flyttes til deler av verdikjeden TE ikke
er og nye aktører spiser av de tradisjonelle virksomhetsområdene

Mer komplekse kunder som både produserer, lagrer og forbruker energi

Mer komplekse markeder hvor både effekt og energi blir viktig; fleksibilitetsmarkeder krever ny kompetanse og
nye forretningsmodeller

TrønderEnergi må utforske nye teknologier – Nye energikilder, energilagring og digitalisering/ “Industry 4.0”

Endringen skjer raskere; både i forretningsmodeller og teknologisk og TE må ha en struktur og kultur som evner
omstilling med høyere hastighet enn noen gang før



Relevant marked er Norden eller Europa – ikke bare Trøndelag !

Energimarkedet er europeisk
Sertifikatmarkedet er nordisk
Investorene er globale
Konkurrentene innen kraftsalg er nordiske
Konkurrentene innen krafthandel er europeiske
Konkurrentene innen operatørskap er europeiske

Konkurrentene om sluttbrukere er globale IT -
giganter

Det relevante markedet for alle TrønderEnergis
forretningsområder er nordiske eller europeisk, og
det er i den konteksten vi må legge våre strategier.
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Pådriver og samarbeidspartner i utviklingen
av regionens økosystem for innovasjon



36 



Konsek Trøndelag IKS 
 

 
Møteprotokoll - Styret 
 
Møtedato/tid: 08.12.2017 kl 10:30-11:30 

Møtested: Scandic Hell 

 
 
Møtende medlemmer:  
Gunnar Alstad, leder  
Inga Balstad, nestleder  
Jan Ole Sund  
Sigrid Johannessen  
Oddlaug Børseth Brekken  
Erik Seem  
Einar Sandlund  
 
Forfall:  
Helge Bjørn Bæverfjord, 2.vara  
Karin Bjørkhaug, 4.vara  
Line Merete Elvrum, 5.vara  
Steinar Berdal, 6.vara  
 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, daglig leder KomSek Trøndelag IKS 
Arvid Hanssen, daglig leder Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 
 
Arkivsak:  
17/166 
 
Merknader: 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
42/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.10.17 
43/17 Avtale med avviklingsstyret for Komsek Trøndelag IKS 
44/17 Budsjettkontroll pr. 30.11.2017 
45/17 Orienteringer fra daglig leder 
46/17 Forslag til leveranseavtaler 
47/17 Lokalt reglement for styrevervregisteret 
48/17 Retningslinjer for bruk og dekning av telefon. 
49/17 Møteplan styremøter Konsek 2018 
50/17 Eventuelt 
 
 
 
 
  



Sak 42/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.10.17 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 42/17 
 
Innstilling til styret 
Protokollen godkjennes. 

 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 
 
 
 
Sak 43/17 Avtale med avviklingsstyret for Komsek Trøndelag 
IKS 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 43/17 
 
Daglig leders innstilling 
Styremedlemmene Gunnar Alstad, Sigrid Johannessen og Erik Seem i tillegg til 
varamedlemmene Liv Thun og Hans-Fredrik Donjem kjennes inhabile etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e nr. 2, da disse er medlemmer av 
avviklingsstyret i Komsek Trøndelag IKS. 

Styret gir sin tilslutning til forslag til avtale med avviklingsstyret for Komsek 
Trøndelag IKS.  

Styrets nestleder gis fullmakt til å inngå avtale på vegne av selskapet. Vesentlige 
endringer skal godkjennes av styret. 

 
Behandling: 
Alstad, Johannenssen og Seem fratrådte under vurdering av habilitet. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Styremedlemmene Gunnar Alstad, Sigrid Johannessen og Erik Seem i tillegg til 
varamedlemmene Liv Thun og Hans-Fredrik Donjem kjennes inhabile etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e nr. 2, da disse er medlemmer av 
avviklingsstyret i Komsek Trøndelag IKS. 

Styret gir sin tilslutning til forslag til avtale med avviklingsstyret for Komsek 
Trøndelag IKS.  

Styrets nestleder gis fullmakt til å inngå avtale på vegne av selskapet. Vesentlige 
endringer skal godkjennes av styret. 

 
 



 
Sak 44/17 Budsjettkontroll pr. 30.11.2017 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 44/17 
 
Innstilling til styret 
Saken tas til orientering. 
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
Sak 45/17 Orienteringer fra daglig leder 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 45/17 
 
Innstilling til styret 
Saken tas til orientering. 

 
Behandling: 
Daglig leder orienterte om følgende saker: 

1. Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS per 1.12.17 
2. Bemanningssituasjonen, herunder status utlyste stillinger 
3. Logo Konsek Trøndelag IKS 
4. Hjemmeside Konsek Trøndelag IKS 
5. Deltakelse kurs og seminarer 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 
Sak 46/17 Forslag til leveranseavtaler  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 46/17 
 
Innstilling til styret 
Styret vedtar forslag til leveranseavtale. Avtalen oversendes ordfører i 
eierkommunene med kopi til kontrollutvalget.  

 
 
 
 
 



Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Styret vedtar forslag til leveranseavtale. Avtalen oversendes ordfører i 
eierkommunene med kopi til kontrollutvalget.  
 
 
 
Sak 47/17 Lokalt reglement for styrevervregisteret 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 47/17 
 
Innstilling til styret 
Styret tar saken til orientering og ber om å få fremlagt forslag til revidert reglement i 
løpet av 1.halvår 2018. 

 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering og ber om å få fremlagt forslag til revidert reglement i 
løpet av 1.halvår 2018. 
 
 
 
Sak 48/17 Retningslinjer for bruk og dekning av telefon. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 48/17 
 
Innstilling til styret 
Retningslinjer for bruk og dekning av telefon vedtas med virkning fra 1.1.18. 

 
Behandling: 
Omforent forslag om å innarbeide følgende i retningslinjene ble vedtatt:  
 
De ansatte gis rett til å kjøpe ut telefon når de slutter. Verdien fastsettes ut fra en 
avskrivningstid på 2 år. 
  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Retningslinjer for bruk og dekning av telefon vedtas med virkning fra 1.1.18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 49/17 Møteplan styremøter Konsek 2018 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 49/17 
 
Innstilling til styret 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
Fredag 26.januar, fredag 23.mars, fredag 1.juni, torsdag 30.august, fredag 
19.oktober og fredag 7.desember. 

 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
Fredag 26.januar, torsdag 22.mars, fredag 1.juni, torsdag 30.august, torsdag 
18.oktober og torsdag 6.desember. 

Møtested avklares senere. 

 
Vedtak: 
Styret vedtar følgende møteplan for 2018: 
Fredag 26.januar, torsdag 22.mars, fredag 1.juni, torsdag 30.august, torsdag 
18.oktober og torsdag 6.desember. 

 
 
 
 
Sak 50/17 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Styret 08.12.2017 50/17 
 
Innstilling til styret 
Saken legges fram uten innstilling. 

 
Behandling: 
Ingen saker ble tatt opp til behandling. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
 
 
 
 



Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

 
Sted: Orkla Industrimuseum, Løkken, Meldal  
Tid: 8. desember 2017, 1000-1400 
 
Til stede: 
Agdenes kommune: Oddvar Indergård, Arild Røland, Geir Ove Storstein 
Frøya kommune: Berit Flåmo, Arvid Hammernes, Thomas Sandvik 
Hemne kommune: Odd Jarle Svanem, Torger Aaarvaag 
Hitra kommune: Ole L. Haugen, Laila Eide Hjertø 
Meldal kommune: Are Hilstad, Ola Bjørkøy, Petter Lindseth 
Orkdal kommune: Oddbjørn Bang, Finn Hoff, Svein Henry Berdal 
Rennebu: Ola Øie, Rolf Arne Fredriksli Bruholt, Lill Hemmingsen Bøe 
Rindal: Ola T Heggem, Birgit Reisch, Line Flåtten 
Skaun: Bjørn Hammer, Jan-Yngvar Kiel 
Snillfjord: John Lernes, Birger Hellan 
Surnadal: Lilly Gunn Nyheim 
Halsa: Ola Rognskog, John Ole Aspli 
Ørland: Tom Myrvold 
Fagforbundet: Heidi Olsen, Bente Fagerli 
Orkdalsregionen: Håkon Kibsgaard Jordet, (ref) 
(Sør)-Trøndelag fylkeskommune: Jan Grønningen, Karin Bjørkhaug 
 
Innledere: 
Orkla Industrimuseum: Torbjørn Skjefstad 
Trønder-Avisa: John Arne Moen 
Trøndelag fylkeskommune: Per Olav Hopsø Skurdal 
AtB: Janne Sollie, Harald Storrønning 
 
 
 

Sakliste 
 
1: Innkalling og sakliste 

Godkjent 

2: Velkommen til Meldal ved ordfører Are Hilstad og Orkla industrimuseum ved Torbjørn Lefstad 

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

Bang oppsummerte noe av det som Orkdalsregionen har jobbet med det siste året:  

 Tunell under Trondheimsfjorden og samarbeid med Statnett 

 Desentralisert sykepleierutdanning 

 KVU for Orkdalspakken 

 Omdømmejobbing og bruk av sosiale media 

 SiO og samarbeid med St. Olavs Hospital 
 
 
4:  Dialog med fylkeskommunen og AtB om kollektivtransport og det nye bussanbudet. 
Innlegg ved Per Olav Hopsø Skurdal. Se vedlagte presentasjon 



Momenter fra innlegget: 

 Veldig viktig at politikerne får innspill på for eksempel drosjeløyver 

 Kan gå mot at fylkeskommunen får ansvar for de mindre flyplassene i det nye fylket. 

 730 mill kjøpte transporttjenester for 2017. 2/3 av kostnadene er i regionene 

 Høy kostnadsvekst fører til økte utgifter, vekst på over 50 millioner neste år 

 Usikker på om ruteproduksjon vil bli like høy i 2018. 

 Det er en myte at det er butikk å drive kollektivtrafikk 

 Det er kun tre ruter i hele Trøndelag som ville gått i pluss hvis det var opp til markedet 

 Det vil bli økt fokus på bestillingstransport 

 Det er kostbart å kjøre tomme busser så bestillingstransport vil være mye mer fleksibelt 

 I det nye bussanbudet skal det bare være elektrisk og biodiesel.  

 Nye ferger bidrar til 80% klimakutt 

 Taxi kjører 28% av tiden med passasjerer og 57 % av distansen med passasjer 

 Bestillingstransport handler om fastsatte ruter og kan ikke erstattete ordinær taxi 

 Ligger an til å ikke splitte opp rute og skolekjøring i det nye anbudet 

 Hvor offensiv skal man være på krav til klimakutt i distriktsanbudet? 
 
Innlegg ved AtB og Janne Sollie og Harald Storrønning. Se vedlagte presentasjon 

 Størst merforbruk på hurtigbåt 

 Endelige strategi for samferdsel skal vedtas før jul 

 Ny informasjonsportal fra 1. januar 2018 

 Det blir Mobilett for hele Trøndelag 

 Ny prismodell og ny soneinndeling 

 Anbud ferge 2019 

 Anbud buss Trondheim 2019 

 Anbud buss region-Trøndelag 2021 

 Nytt rutekart for hele Trøndelag fra 2018 

 Nytt rutekart for Trondheim fra 2019 

 Det er viktig at samferdselstilbud henger sammen sånn at man får gode overganger fra ett 
tilbud til et annet 

 AtB legger opp til en møtekalender for god dialog med kommunene 
 
Momenter fra diskusjon: 

 Halsa blir en del av Trøndelag, viktig å ha fokus på de som grenser opp til andre fylker 

 Viktig med mange møter fremover for å frem lokalkunnskap 

 Utrolig viktig med sømløse overganger 

 Må ha ruter inn til flyplassen på Ørlandet 

 Hurtigbåten får bare negativ omtale oppfattes det som 

 Ser frem til forskning på utslippsfrie hurtigbåter 

 Liker ikke at det tas bort omstigning buss/hurtigbåt? Fører til økning på 20% for mange? Kan 
bli endring på dette fra 1. januar, sak i fylkestinget 

 Mange ordførere ønsker seg et lokalbusstilbud.  

 Ta hensyn til at Rindal snart blir en del av Trøndelag 

 Orkland ønsker å være innenfor samme sone 

 Sonene er lagt, men ikke hogd i stein 
 
 

 



 

 

 

 

5: Det nye Trøndelag og regionene - posisjonering og usikkerhet? Innlegg ved John Arne Moen, 

redaktør i Trønderavisa 

Momenter fra innlegg og debatt: 

 Utfordring at «fylket» blir borte for Trønderavisa 

 Sør-Trøndelag har aldri hatt fylkesvis 

 Kunne Trønderavisa vært avis for hele Trøndelag? 

 Sender ut fagbilag på landbruk etc for hele Trødelag 

 Svaret på alt er å bli større 

 Hva kan være fornuftige allianser for Orkdalsregionen? 

 Noen kommuner orienter seg i ulike retninger eks Stjørdal 

 Staten og det offentlige organiserer seg ulikt, og lager asymmetri 

 Vi har mange lag av regionalisering, noen av dagens konstellasjoner er ufornuftige 

 Stor respekt for Scheikommisjonen, det lå et stort arbeid bak kommunesammenslåingen på 
60-tallet. De var veldig opptatt av å definere hva en kommune skal være. Tviler på at 
generalistkommunen hadde overlevd en grundig vurdering 

 Fylkessammenslåing hadde ikke vært mulig hvis administrasjonen ikke ble flyttet 
 
6: Orientering om aktuelle saker i Orkdalsregionen ved daglig leder 

7: Årsmelding og regnskap 2016 

Godkjent 

8: Møteplan 2018 

Møteplan tas opp på første møte i AU for justering av enkelte datoer 

9: Budsjett 2018 

Godkjent 

10: Valg 

Følgende ble valgt for to år: 

Arbeidsutvalget: 
Leder:                  Odd Jarle Svanem 
Nestleder:          Berit Flåmo 
                             Jon P. Husby 
                             Oddbjørn Bang 
Varamedl.          Ola T. Heggem 
 

To representanter til felles samferdselsutvalg med Orkidè: 

Are Hilstad og Odd Jarle Svanem 



 

Valgkomite: 

Leder:                  Oddvar Indergård 
                              John Lernes 
                              Laila Eide Hjertø 
 

Eventuelt: 

Rådmann i Orkdal kommune orienterte om resultat fra forhandlingene med St. Olavs Hospital. 

St. Olavs legger frem sak for styret der de foreslår å gå ned til 5 KAD-senger. Dette betyr en 

innsparing på 3,3 millioner i året.  Sykehuset flytter personell for å bemanne obs senger. Kan drive 

senger en halv millioner billigere enn i dag. Kan driftes 6,5 milliioner billigere enn i dag.  

Trinn 2 er å bygge om de andre sengepostene, men dette vil ikke starte før St. Olav har en avtale med 

kommunene.  

Er det greit å gå videre med dette? 

Målet må være at tjenesten blir minst like bra eller bedre. 

Orkdal forhandler videre med St. Olavs med tanke på et endelig resultat  
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Orkdalsregionen
8.desember Løkken
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Hovedutvalg transport
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An svarsom råder for H ovedu tval g tran sport

1. AtB

2. Miljøpakken i
Trondheim

3. Mobilitetsportal

4. Kollektivtilbud vei

5. Kollektivtransport sjø

6. Skoleskyss

7. Drosjetransport

8. Bestillingstransport

9. Samkjøring

10. Tog og fly

11. Bildeling

12. Digital kommunikasjon

13. Utviklingsprosjekter

innen sjøtransport

14. Løyvemyndighet drosje

15. Saksbehandling
skoleskyss

16. Saksbehandling
tilrettelagt transport

17. Trafikksikkerhet - delt

18. Transportprosjekter
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Sør - Trøndelag fylkeskommune vil kjøpe
transporttjenester for ca 730 mill. kr i
2017.
2/3 av kostnadene i regionen.
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Ti l sku d d sb eh ov p r. rei sen d e 201 6

• Bybuss kr. 4,95, -
• Enhetstakstområdet kr. 10,75, -
• Regionbuss kr. 63,73, -
• Trikk kr. 8,60, -
• Hurtigbåt kr. 132,59, -
• Ferge kr. 239,03, -
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Samferdselsstrategien
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« Nett» - for mange hvite flekker på kartet



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Kl i m a :

100%
fossilfrie
busser

Hybrid -
ferger

Utslippsfrie
hurtigbåter?

Bio i
regionen?
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Fergeanbud 2019:
80 % klimakutt gjennom 4
nye kortreiste hybridferger

Sjøtra n sp ort – m ed et h av av m u l i gh eter
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« Fremtidens hurtigbåt»
- m ed ambisjon om å få utviklet verdens første utslippsfrie hurtigbåt.

Fremtiden s h u rtigbåt:
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F ra en d el a v p rob l em et ti l e n d el a v l øsn i n gen ?

• 28% av tiden med passasjerer
• 57% av km med passasjer

( SSB )
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Regionbuss
anbud 2021
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Samlet el ler del t på fun ksjon

• Buss og bil sammen eller hver for seg?
• Rute - og skolekjøring sammen eller delt,

som i Sør - Trøndelag i dag?
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Rute - eller bestillingstransport?

• Så mye rutekjøring som mulig?
• Så mye bestillingstransport som mulig?
• Bestillingstransport kun i nord?
• Både tilbringer - og servicetransport, som i

Nord - Trøndelag i dag?



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Ambisjoner mht. omfang?

Uendret, økt eller redusert
rutetilbud?
Aksepterer vi lavere pris, samme pris
eller høyere pris?
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Miljø/klima ambisjon?

• Skal klima og miljø være et vurderingskriterium eller
kvalifikasjonskriterium?

• Skal det gis konkrete krav som Euro6 , fossilfritt,
klimanøytralt eller kuttkrav med x% kutt?

• Teknologinøytralt, bestilte løsninger eller forsøk med
nye løsninger?



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Antall pakker og sluttidspunkt ?

• Skal vi ha en mening om hvor mange
rutepakker anbudet i 2021 bør deles inn i, og
hvor?

• Hvor mange sluttidspunkt bør det være for å få
en hensiktsmessig oppdeling av anbudene i
ettertid ?



In form asjon til Regionrådet for
Orkdal sregion en 08. 1 2. 201 7

Mandat for arbeid med kollektivtilbudet med buss i
regionene i Trøndelag fra 2021

Janne Sollie Administrerende direktør
Andreas Enge, Avd dir Strategi og utvikling
Harald Storrønning, Avd dir Rutetilbud og Infrastruktur



Fylkeskommunen

- Setter mål og rammer

Administrasjonsselskap

- Plan, anskaffelse,
kunder

Operatører

- Drifter buss, ferger og
hurtigbåter



33 millioner reiser

20 mill. rutekm.

432 million i 
billettinntekter

14,5 kr i tilskudd 
per reise

591 busser

7 ferger

8 hurtigbåter



50% kutt i 
klimagassutslipp 
kollektivtrafikken

Nullvekstmål for 
personbiler

Fra fossilfritt til 
klimanøytralt?



Sør - Trøndelag
fylkeskommune

AtB styre

Administrerende
direktør

Administrasjon og
organisasjon

Strategi og
utvikling

Rutetilbud og
infrastruktur

Kommunikasjon og
drift

AtB AS, ny organisasjon fra 01.01.2017, organisert for Trøndelag fra 01.01.2018



Om AtB Fra 01.01.2018 et administrasjonsselskap for
Trøndelag fylkeskommune:

- en ambisjon om at AtB på sikt skal ha ansvar for
innkjøp av, oppfølging av og utvikling av hele
kollektivtilbudet i Trøndelag , og alle systemer og
underleveranser knyttet til kollektivtilbudet på buss
og trikk.

- skal gjennomføre alle anbudsprosesser i dialog med
og basert på mandat fra Trøndelag fylkeskommune.

- gis ansvar for innkjøp av, oppfølging av og
utvikling av hurtigbåt - og fergetilbud
som ikke defineres som utviklingsprosjekter , og alle
systemer og underleveranser knyttet til disse.





Informasjon om dagens rutetilbud
v/Harald Storrønning





Ferge, hurtigbåt, rutegående buss, skoleskyss og bestillingstransport
- Orkdalsregionen har et betydelig kollektivtilbud, åpent for alle!



Kollektivtilbudet – de lange reisene, og bruken av tilbudet
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Passasjerstatistikk 2015-2016 – buss, utvalgte I 

Orkdalsregionen

2015 2016

Hittil i år + 0,2% mot 2016

Hittil i år + 2,0% mot 2016



Kollektivtilbudet – de korte reisene, skole og lokale linjer.

• Lokale linjer – også ved skolefri
• Skolelinjer åpne for alle!
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Orkdalsregionen og ST totalt
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Kollektivtrafikken er viktig
for å oppnå visjonen

«Ett tilgjengelig
Trøndelag»

Fra 2018



Visjon for samferdselsområdet

«Ett tilgjengelig Trøndelag»
« M ed perspektiv mot 2030»

Forklaring:
«Ett» - for at det er felles for hele Trøndelag,
«Tilgjengelig» - fordi begrepet kan inkludere både vei, bil, buss, tog, samkjøring, nett, app’er , billetter, universalitet, forenkling osv.
«Mot 2030» for å gå lengre enn dagens anbudskontrakter, for å koordinere utløpet med NTP og med et kommende jubileum i Trønde lag i 2030»

Forsl ag ti l frem ti di g strateg i og
organ i seri n g av

sam ferd sel som råd et

TFK



Overordnet strategi

« Tilgjengelighet
gjennom
mobilitet og
kommunikasjon »

TFK



Samferdselsstrategi
Trøndelagspakke 1

• «Intercity», fort og ofte, Trondheim –
Steinkjer.

• «Metro» mange og ofte i
Trøndelagsbyene

• «Taxi» ved bestilling, med buss og bil i
distriktet.

• «Nett», for alle, over alt, alltid.
• «Portal» til mobilitetsmenyen for

Trøndelag.
• «Kryss» for samkjøring og overgang til

kollektivtrafikk,
ved sentrale kryss utenom byene i fylket.



Betydningen av
arbeidspendlingen på aksen
Orkanger/Melhus til Steinkjer
blir enda viktigere
for kollektivtransporten
i fremtiden.

Diameter og linjetykkelse representerer antall pendlere. Progressiv skala gjør at store pendlerstrømmer
fremstår mindre enn de egentlig er. Strømmer med færre enn 100 pendlere er utelatt. Kilde: SBB

3



Mobillett i
hele

Trøndelag

Nytt
Billettsystem,

sanntidssystem,
passasjer -

tellesystem .

20202017 2018 2019 2021 2022

Anbud buss
Stor -

Trondheim
2019

Anbud buss
Regionen
Trøndelag

2021

2023 2024

Fyl kessam m en sl åi n g og Sam ferdsel sstrategi

Prosjekter, tiltak og anskaffelser i dag og framover

Ett tilgjengelig Trøndelag

Overta
nettokontrakter

i NT

Informasjons -
portal for
Trøndelag

Ny forenklet
prismodell

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2018 - 2021

Anbud ferge
2019

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2019 - 2021

Ferge –
småsamband
i Trøndelag ?

Hurtigbåt –
samband i

Trøndelag ?

Samferdselsstrategi for Trøndelag



Ny prismodell og soneinndeling fra 2018



Ny informasjonsportal og
mobillett for hele Trøndelag



Nytt rutekart for
hele Trøndelag
fra 2018



Nytt rutekart for
Trondheim fra 2019



Rutetilbud og - endringer i 2018

• Ruteendringstidspunkt
• Harmonering av rutenr
• Rapportering til ENTUR
• Felles reiseplanlegger
• Sentralt holdeplassregister – nye kommunenr
• Holdeplassinformasjon, omfang og innhold
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Status og utfordringer i arbeidet med bussanbudene 201 8 - 2021 ,
201 9 - 2021 og 2021

Bussanbud Område Varighet

Bussanbud
2018 - 2021

Stjørdal -
Meråker (NT)

Oppstart
01.07.2018
– august
2021

Bussanbud
2019 - 2021

Hele Nord -
Trøndelag
utenom
Stjørdal -
Meråker

Oppstart
12.08.2019
– august
2021

Bussanbud
2021

Hele
Trøndelag
utenom Stor -
Trondheim

Oppstart
august 2021

Bussanbud 2018 - 2021 - Skravert
Bussanbud 2019 - 2021 - Resten NT

Bussanbud 2021 -
alle soner bortsett fra sone 1

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2019 - 2021

Anbud buss
Regionen

Trøndelag 2021



Visjonen for
Trøndelag :

Tilgjengelige
Trøndelag 2030

AtB s forslag :

Kollektivtrafikk i
nettverk tilpasset
ulike områder



Områdeinndeling for Trøndelag (1) med beskrivelse
4

AtB s forslag Fra 2021



4
Område -
inndeling
for Trøndelag
(2) med kart

I tillegg:
A. Lange reiser som binder
Trøndelag sammen

AtB s forslag Fra 2021



1. Beskrivelse av nåsituasjonen

2. Strategiske valg
- målsetting for kollektivtransporten mm

2. Operasjonelle valg

Høringsgrunnlag for mandat
for kollektivtransport i Trøndelag 2021



2018 2019 2020 2021

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.19 - 31.7.19

1.6.18

Oppstartsforberedelser 1.1.19 - 31.1.19

Vedtak overordnete føringer FT

16.11.18

Konkurransegrunnlag

Anbudsstrategi til FRM

13.12.18

Anskaffelse Trøndelag 2021

Vedtak anbudsstrategi FT

1.8.19 - 29.2.20

1.1.18 - 16.11.18

Vedtak mandat FT

Anbud buss Trøndelag 2021

1.3.18

Vedtak mandat HU 1.2.18

Rapportering mandat HU 15.11.17

Mandat fra Trøndelag FT

Oppstart

Anbudskonkurranse

16.8.21

Operatørs oppstartsforberedelser 1.3.20 - 15.8.21

Oversi kt – An b u d b u ss Trøn d el ag 2 0 2 1

Anbud buss
Regionen

Trøndelag 2021



2017 2018 2019

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

15.11.17

1.3.18

Vedtak mandat HU

Vedtak overordnete føringer FT
1.6.18

Anbud buss Trøndelag 2021

Vedtak anbudsstrategi FT 13.12.18

16.10.18 - 15.11.18

16.11.18 - 13.12.18

Behandling AtB styre

Utredning og rapport

Vedtak mandat FT

Rapportering mandat HU

1.2.18

Mandat

1.1.18 - 15.10.18

Innstilling til FRM, politisk sak

Strateg i for An b u d b u ss Trøn d el ag 2 0 2 1

Projektfrist:
15. oktober 2018

Anbud buss
Regionen

Trøndelag 2021



Takk for oppmerksomheten!



Rådsmøte, Orkdalsregionen

John Arne Moen
Sjefredaktør



Trønder-Avisas visjon

Å bidra til at Nord-Trøndelag blir et bedre 

sted å leve og bo gjennom å gi ut gode 

medieprodukter som er konstruktive, 

kritiske og engasjerte.



Trønder-Avisas verdigrunnlag

• Trønder-Avisa skal være Nord-Trøndelags ledende organ for nyheter, debatt og kultur. 

Avisa skal ivareta Nord-Trøndelags interesser overfor storsamfunnet. Den skal 

avspeile fylkets spesielle stilling med hensyn til næringsgrunnlag, bosettingsmønster 

og kulturelle forhold.

• Trønder-Avisa skal være seriøs og etterrettelig og fremstå som fylkesavis og det 

ledende mediehus for Nord-Trøndelag.

• Trønder-Avisa skal ha sin ideologiske forankring i et desentralisert samfunn, og 

enkeltmenneskes integritet.

• Trønder-Avisa skal videreføre de kulturelle og historiske tradisjoner som mediehuset 

har vært en viktig del av for å sikre sterk lokal og regional samfunnsmakt

• Trønder-Avisa sitt lokale eierskap og økonomiske stilling skal sikres gjennom den 

forretningsmessige drift og utvikling av Trønder-Avisa og dets datterselskaper.



Det som skjer 1. januar 2018 endrer 
mye, for mange…



Dette er «kartet» eierne har gitt meg som redaktør

• Trønder-Avisa skal være Nord-Trøndelags ledende organ for nyheter, debatt og 

kultur. Avisa skal ivareta Nord-Trøndelags interesser overfor storsamfunnet. Den skal 

avspeile fylkets spesielle stilling med hensyn til næringsgrunnlag, bosettingsmønster 

og kulturelle forhold.

• Trønder-Avisa skal være seriøs og etterrettelig og fremstå som fylkesavis og det 

ledende mediehus for Nord-Trøndelag.

• Trønder-Avisa skal ha sin ideologiske forankring i et desentralisert samfunn, og 

enkeltmenneskes integritet.

• Trønder-Avisa skal videreføre de kulturelle og historiske tradisjoner som mediehuset 

har vært en viktig del av for å sikre sterk lokal og regional samfunnsmakt

• Trønder-Avisa sitt lokale eierskap og økonomiske stilling skal sikres gjennom den 

forretningsmessige drift og utvikling av Trønder-Avisa og dets datterselskaper.



Verdens 

navle,

slik vi 

har sett den…



Fylkesgrensa har fungert både som et 
fysisk og mentalt skille, som har definert 

all strategisk tenkning i Trønder-Avisa. Slik 
har det vært for flere enn oss. 



Tidligere fylkesordfører Erik Bartnes

Nord-Trøndelag bæres oppe av….

Fylkeskommunen

Fylkesmannen

Fylkesverket

Fylkesavisa

….og

Trondheim som felles fiendebilde!



Fylkesgrensa har kanskje vært usynlig, men…

• Sett fra nord har den vært like tydelig som den kinesiske mur…

• Vi har i år ut og år inn skrevet side opp og side ned om Leksvik og industrimiljøet i 

Vanvikan. Vi har ikke hatt en notis om Rissa. Da de to bestemte å slå seg sammen, 

var det ingen i Trønder-Avisa som ante NOE om kommunen Leksvik slår seg 

sammen med.

• Vi kjenner geografien i Namsskogan, men de fleste nordtrøndere vil ikke klare å 

plassere Kyrksæterøra på kartet!

• Trønder-Avisa har jevnlig artikler fra Leka – øykommunen med 500 innbyggere, selv 

om vi bare har to abonnenter der. Vi skriver aldri noe om Orkanger, selv om vi har 

fem ganger så mange lesere her!

• Trønder-Avisas forhold til Sør-Trøndelag er et speilbilde av Nord-Trøndelags forhold 

til sørfylket. Plutselig forsvinner grensa…



I kontrast…



…10 kilometer fra Nord-Trøndelag





Hva erstatter nord og sør i Trøndelag…?



Dess mindre, dess bedre

• Nord-Trøndelag er dominert av … mangelen på en dominerende aktør! Dette har 

skapt en helt særegen dynamikk, som mange i sør ikke forstår. Selve 

samfunnskulturen er annerledes.

• Fem småbyer og tettsteder – ingen av dem store nok til å definere virkeligheten eller 

overkjøre de andre. Tre av dem «hovedstad» i hver sin klart definerte region med 

tusenårige røtter.

• Fylkeskommunen har hatt en helt annen rolle i samfunnet enn fylkeskommunen i de 

fleste andre fylker – fordi den har vært det eneste forvaltningsorgan som har påvirket 

kommunene utenfra.

• Selv Stjørdal har nytt godt av dette – langt mer enn mange har tenkt over.



Annen samfunnsstruktur i sør

«Alt» er sentrert rundt en dominerende, raskt voksende storby.



Noe av forklaringen finner vi i geografien

• Orkdalsregionen er preget av
fjelloverganger og tydelig avgrensede
dalfører

• Fosen har i 213 år vært delt på langs
av fylkesgrensa – og ikke helt uten
grunn: Vestsiden var knyttet til
Trondheim sjøveien, på østsiden var
det fjorden som definerte tilknytningen.
Til det historiske Fosen hørte dessuten
Frøya og Hitra

• Røros og Oppdal er nesten to
satellitter som lever har levd sitt eget
liv.

• Hva har man felles? Trondeim …



• Seks av ti sørtrøndere bor i Trondheim (men bare fire av ti trøndere…)

• Trondheim har tolv ganger flere innbyggere enn nest største kommune

• Trondheim har vært navet i utviklingen

• Viktigste sentrum utenfor byen har vært Orkanger – eneste tettsted med småbypreg, 

tung industrihistorie og sykehus

• Lang til fjells Røros 

• Ut over dette har det helt til nyere tid vært rurale fraflyttingsområder, fra kyst til fjell

• Og: Verden har stanset på flystripa på Værnes…



Nå utfordres virkelighetsforståelsen

I sør så vel som i nord….

• Plutselig blir aksen Trondheim – Steinkjer viktig. Det har den definitivt ikke vært 
tidligere. Verden stanser ikke lenger på Værnes. Dette har over natta gitt ny 
dynamikk i gammel rivalisering på Innherred (og i rekordfart fått namdalingene til å 
forene seg).

• Politikerne har vedtatt noe ingen har prøvd før i Norge – at politikerne skal sitte 120 
kilometer unna administrasjonen. Og – at fylkesmannen skal sitte like langt unna 
både politimester og fylkesordfører. Dette blir i beste fall interessant…

• Hvor viktig blir det for beslutningstakerne i «nye» Trøndelag å binde nord og sør 
sammen – og hvilke praktiske konsekvenser får det at det nye fylket får to 
«hovedsteder»? Tar vi med endepunktene, bor det ganske nøyaktig 300.000 fra 
Trondheim til Steinkjer. HER ligger kanskje den største utfordringen for resten av 
Trøndelag.



Men det er mer som endres

• Det er i ferd med å vokse fram en nygammel region: Vest-Trøndelag. Kysten. 
Hvordan vil dette påvirke dynamikken i Trøndelag? Vil dette blåse nytt liv i en region 
som ble delt da bilen overtok for båten?

• Vi har to store eksportnæringer i Trøndelag: Fisk og skog. Den ene næringen har 
veldig korte horisonter – den andre ekstremt lange. Begge blir viktigere i framtida enn 
de er i dag. 

• Nordtrønderne har forholdet til Trondheim på godt og vondt i ryggmargen. Hvilke 
muligheter åpner dette for det gamle Sør-Trøndelag utenfor byen? 

• Kan det tenkes at det vokser fram helt nye allianser – som skaper dynamikk vi hittil 
ikke har sett?

• Vi ser at St. Olavs er presset til bristepunktet. Samtidig reduseres tilbudet ved de tre 
andre sykehusene i det nye fylket. Hvilken allianse kan drive fram en mer bærekraftig 
sykehusstruktur?



Vi vet ikke veldig mye om hvordan Trøndelag ser ut 

om ti år. Men jeg tror det er mulig å påvirke utviklingen i 

betydelig grad – hvis man spiller på lag med noen 

grunnleggende utviklingstrekk, og viser vilje til å søke 

medspillere der man før har sett naboer.



www.facebook.com/tronderavisa |  www.t-a.no

John Arne Moen
Sjefredaktør
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Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 068 &01  

Arkivsaksnr.: 18/145    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN INTERKOMMUNALT ARKIV - IKA 

TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv 

Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018. 

 

 

Vedlegg: 

Selskapsavtale 2018 

 

Saksopplysninger:   

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) er et selskap opprettet i 1987, og som 

er eid av fylkeskommunene og de fleste kommunene i Trøndelag, samt Os kommune i 

Hedmark. Selskapet har ansvar for eierkommunenes eldre og avsluttede arkiver.  

IKA sikrer at eierne oppfyller sine forpliktelser etter arkivloven og tilhørende forskrifter hva 

angår sikker bevaring, tilgjengeliggjøring og saksbehandling på eldre og avsluttede arkiv. I 

tillegg er IKA Trøndelag eiernes kompetansesenter innenfor arkiv og 

dokumentasjonsforvaltning. 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Rissa kommune og Leksvik 

kommune var eiere i IKA Trøndelag IKS og ble avviklet 31.12.2017 som følge av region- og 

kommunereformen. I brev fra Leksvik kommune 26.10.2017 søkes det om eierskap for Indre 

Fosen kommune. I brev 06.12.2018 ber Trøndelag fylkeskommune om at inngåtte avtaler 

overdras den nye fylkeskommunen. 

 

Endringene i eiermassen medfører små økninger i eierandel og eiertilskudd for de kommunene 

som ikke er berørt av kommunereformen, ettersom det totale antall eiere reduseres fra 42 til 

40. 

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

enkeltdeltakernes eierandel i selskapet at selskapsavtalens §§ 1 og 5 endres. Endring i 

selskapsavtalen skal vedtas i den enkelte eiers kommunestyre og i fylkestinget og i IKA 

Trøndelags representantskap. 
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Selskapsavtale for 

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS  
 

 

§ 1 Navn  

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med 

hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. Fylkeskommunene og 

kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være 

deltakere i selskapet. 

 

Selskapets firma er ”IKA Trøndelag IKS”.  

 

Selskapet har følgende eiere:    

1. Agdenes kommune 

2. Bjugn kommune 

3. Frosta kommune 

4. Frøya kommune    

5. Grong kommune   

6. Hemne kommune 

7. Hitra kommune 

8. Holtålen kommune 

9. Høylandet kommune 

10. Inderøy kommune   

11. Indre Fosen kommune 

12. Klæbu kommune 

13. Levanger kommune 

14. Lierne kommune 

15. Malvik kommune   

16. Meldal kommune 

17. Melhus kommune 

18. Meråker kommune 

19. Midtre Gauldal kommune  

20. Namsskogan kommune 

21. Oppdal kommune  

22. Orkdal kommune 

23. Os kommune 

24. Osen kommune 

25. Rennebu kommune 

26. Roan kommune  

27. Røros kommune 

28. Røyrvik kommune 

29. Selbu kommune 

30. Skaun kommune   

31. Snillfjord kommune  

32. Snåsa kommune 

33. Steinkjer kommune   

34. Stjørdal kommune 

35. Tydal kommune 

36. Verdal kommune  

37. Verran kommune   

38. Ørland kommune 

39. Åfjord kommune 

40. Trøndelag fylkeskommune 

 

 

§ 2 Rettslig status  

Virksomheten er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Virksomheten 

skal registreres i Foretaksregisteret. 

 

 

§ 3 Hovedkontor  

Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim kommune. 

 

 

§ 4 Formål og ansvarsområde  

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige 

og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne 

fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at 
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materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og 

kulturelle formål. 

 

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er 

koordinator for privatarkiver i Sør- og Nord-Trøndelag fylker og skal også kunne motta, 

oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. 

 

Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. 

Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller 

som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets 

hovedformål. 

 

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det 

søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. 

Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler 

for tjenesten og det ikke går ut over arkivets hovedoppgaver  

 

 

§ 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet 

Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar med vedtak i 

representantskapet. Grunnlaget for beregning av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste 

årsskifte og en fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. Tilskudd pr. 

innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og prisstigning i inneværende års 

statsbudsjett. 

For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til grunn, for eksempel 

interkommunale selskaper, fastsettes et årlig innskudd av representantskapet. 

Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte deltaker skal ligge ved 

selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelt deltaker.  

Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling: 

 

Deltakere/eierandel 

   

Agdenes kommune 1,55 Oppdal kommune 2,37 

Bjugn kommune 2,13 Orkdal kommune 2,84 

Frosta kommune 1,74 Os kommune (Hedmark) 1,60 

Frøya kommune 2,14 Osen kommune 1,39 

Grong kommune 1,71 Rennebu kommune 1,73 

Hemne kommune 2,06 Roan kommune 1,39 

Hitra kommune 2,11 Røros kommune 2,22 

Holtålen kommune 1,62 Røyrvik kommune 1,29 

Høylandet kommune 1,45 Selbu kommune 2,04 

Inderøy kommune 2,35 Skaun kommune 2,49 

Indre Fosen 2,73 Snillfjord kommune 1,39 

Klæbu kommune 2,27 Snåsa kommune 1,64 

Levanger kommune 3,33 Steinkjer kommune 3,45 

Lierne kommune 1,48 Stjørdal kommune 3,55 

Malvik kommune 2,95 Tydal kommune 1,37 

Meldal kommune 2,02 Verdal kommune 3,2 

Melhus kommune 3,10 Verran kommune 1,72 

Meråker kommune 1,72 Ørland kommune 2,18 

Midtre Gauldal kommune 2,30 Åfjord kommune 1,88 

Namsskogan kommune 1,37 Trøndelag fylkeskommune 18,33 

  Sum: 100 
 

  

   

Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra folketall, første gang i 2010. Eierandelen skal justeres 

ved inn- og utmelding. 
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§ 6 Ansvarsfordeling  

De enkelte deltakerne hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede 

forpliktelser, jf. § 5.  

 

§ 7 Selskapets organ  

Selskapet skal ha følgende tre organ:  

     - Representantskapet  

     - Styret  

     - Daglig leder 

 

§ 8 Representantskapet  

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine 

respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. 

 

Valget gjelder for den kommunale valgperioden.  

 

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. 

 

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens 

representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 

 

§ 9 Representantskapets møter  

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte innen utgangen av april måned. 

Innkalling til ordinært representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, 

og skal inneholde en saksliste. Med tilsvarende frist skal også deltakerne varsles.  

 

Ordinært representantskapsmøte behandler:  

1. Årsmelding og regnskap  

2. Valg til styret  

3. Overordnede mål og retningslinjer for driften  

4. Budsjettforutsetninger og -rammer  

5. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne  

6. Andre saker som er forberedt ved innkallingen  

 

Representantskapets leder kaller inn representantskapet.  Lederen skal sørge for at det føres 

protokoll fra møtene.  Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes av 

representantskapets medlemmer ved møtets avslutning.  

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal 

innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller ett/flere representantskaps-

medlem(mer) ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.  

 

Daglig leder og styrets leder har møteplikt og talerett i representantskapet. Alle 

styremedlemmene har møte- og talerett.  

 

Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdelen av medlemmene er tilstede, og disse 

representerer minst to tredjedeler av eierandelen jfr. §5.. 

 

Ved votering har hvert enkelt medlem en stemme hver. 
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§ 10 Budsjettbehandlingen  

Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende 

kalenderår.  

 

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjett-

rammer.  Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg 

konsekvenser som går ut over rammene i deltakernes økonomiplan, skal representantskapet 

og deltakerne gjøres oppmerksom på dette.  Det samme gjelder om styret må fremme forslag 

til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.  

 

Styret vedtar detaljert budsjett innenfor budsjettforutsetninger og budsjettrammer gitt av 

representantskapet.  Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes deltakerne innen 1. mars.  

Styret sørger også for utarbeidelse av økonomiplan som viser utvikling av kostnader og 

konsekvenser for driften i en fire årsperiode.  Denne skal godkjennes av representantskapet og 

oversendes deltakerne som grunnlag for deltakernes økonomiplaner.  

 

Budsjett som forutsetter tilskudd fra deltakerne, er ikke endelig før deltakernes budsjett er 

behandlet etter kommunelovens §45, for så vidt gjelder tilskuddet. 

 

Styret skal utarbeide slike rapporter som representantskapet beslutter.  

 

§ 11 Styret  

Styret velges av representantskapet. Representantskapet velger en valgnemnd på 3 personer 

som forbereder valget. Styret skal ha 5 medlemmer. Styrets leder, nestleder, medlemmer og 

varamedlemmer skal velges av representantskapet for fire år. Halvparten av styret velges 

annethvert år. 

 

De ansatte skal være representert i styret. Styremedlemmer for øvrig skal ha 1., 2. og 3. vara. 

 

Daglig leder eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlemmer av styret. 

Spørsmål om fritak av styremedlem behandles av representantskapet.  Ansattes representant 

trer ut av styret ved ansettelsesforholdets opphør.  Ved endelig uttreden eller varig forfall, 

iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden.  

 

Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som 

eierne ved representantskapet har anvist.  Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, 

fremskaffe det nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det 

enkelte driftsår.  

 

Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver 

utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.  Styret sørger for at saker som skal 

behandles i ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt.  Styret iverksetter 

representantskapets vedtak, men kan kun ta opp lån eller påføre deltakerne forpliktelser i den 

utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i representantskapet.  

 

Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Daglig 

leder ansetter øvrig personale. 

 

Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.  
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Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styreleder eller daglig 

leder rett til å tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i 

fellesskap. 

 

§ 12 Styrets møter  

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall.  Ved votering i 

styret skal hver stemme telle likt.  Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.  Styret 

er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer.  Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.  

Protokollen skal normalt leses opp og undertegnes ved styremøtets avslutning.  

 

Kommunelovens regler i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og 

i representantskapet. 

 

De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom styret som 

arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i behandlingen av 

saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, 

arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  

 

§ 13 Daglig leder  

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres 

i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av 

styret.  

 

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler.  Vedkommende har tale- og forslagsrett i 

styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.  

 

§ 14 Organisering av tilsynsfunksjoner  

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 

virksomheten og om økonomi og personalforhold.  Vedkommende skal rapportere til styret på 

en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret 

skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan 

forberede nødvendige disposisjoner.  Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes 

til deltakerne.  

 

§ 15 Personvern og bruk av forvaltningsloven/offentlighetsloven  

Det interkommunale selskap skal følge slike rutiner og saksbehandlingsregler som er vanlige 

til ivaretakelse av personvernet til privatpersoner.  

 

Reglene i forvaltningsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som for organer 

opprettet i medhold av kommuneloven. Reglene i kommunelovens §31 om åpne eller lukkede 

møter skal gjelde for møtene i representantskapet. 

 

§ 16 Økonomiforvaltning  

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og budsjett skal følge 

budsjettforskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjett; jfr. selskapsavtalen § 24. 

 

Virksomheten skal følge et økonomireglement vedtatt av representantskapet.  

 

§ 17 Låneopptak og garantistillelse  
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Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr 5 000 000 for selskapets samlede 

låneopptak. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld. 

Det kan også tas opp lån til likviditetsformål, men slike lån må gjøres opp før 

regnskapsavslutningen.  

 

Representantskapet vedtar nærmere rammer for virksomhetens låneopptak innenfor 

totalrammen vedtatt i selskapsavtalen. 

 

Låneopptak skal godkjennes av departementet; jfr. kommuneloven § 50 nr. 1.  

 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser.  Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 

Dersom det blir krevd at deltakerne stiller garanti for låneopptak til virksomheten, må vedtak 

om dette gjøres av de respektive kommunestyrer/- fylkestinget. Den enkelte deltaker 

garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierdelen. Det er en forutsetning at eventuelt 

garantitilsagn skjer i samsvar med reglene i kommunelovens §51 nr. 2.  

 

§ 18 Arbeidsgivertilknytting   

Virksomheten kan være medlem av Kommunesektorens Interesse og arbeidsgiverorganisasjon 

ved KS Bedrift. 

 

§ 19 Arbeidsgiveransvar  

Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret.  

 

§ 20 Personalreglement  

Representantskapet kan vedta et eget personalreglement for virksomhetens ansatte.  

 

§ 21 Lokale lønnsforhandlinger  

Styrets leder eller daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret 

vedtar forhandlingsresultatet.  

 

§ 22 Møtegodtgjørelse  

Godtgjørelse for møter mv. til leder og medlemmer av styret bli utbetalt etter reglement 

fastsatt av representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og 

utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommunelovens §41. 

 

§ 23 Klage  

Klage på forhold som gjelder kommunale driftsoppgaver, ytelser eller tjenester som er utført 

av det interkommunale selskapet, skal rettes til selskapets styre. Finner en av deltakerne 

grunnlag for å forfølge saken, skal selskapet gis anledning til å avgi uttalelse og eventuelt 

rette det påklagede forhold.  

 

Klage som gjelder vedtak i personalsak, behandles av representantskapet dersom vedtaket er 

fattet av styret, eller av styret om vedtaket er fattet av daglig leder.  

 

§ 24 Regnskap og revisjon  

Styret har plikt til å etterse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 

selskapet.  
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Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper og fastsettes av representantskapet. 

Revisor velges også av representantskapet.  

 

§ 25 Endring av selskapsavtalen  

Selskapsavtalen må vedtas av samtlige deltakere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta 

avtalen. For deltakere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av 

representantskapet. 

 

Endring i selskapsavtalen som gjelder punktene som lov om interkommunale selskap §4 setter 

som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at deltakerne gjør et likelydende 

vedtak om dette. 

 

Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av 

de avgitte stemmene.  

 

Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller 

en/flere av deltakerne.  

 

Styret skal i alle tilfelle få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen 

før disse fremmes for behandling hos deltakerne. 

 

Nye medlemmer tas opp etter vedtak i representantskapet.  

 

 

§ 26 Utelukking, uttreden og oppløsning  

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige 

deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter 

reglene i lov om interkommunale selskaper § 31. 

 

Den enkelte deltaker kan med minimum 1-ett- års skriftlig varsel ensidig si opp sin deltakelse 

etter reglene i lov om interkommunale selskap § 30.  

Nye deltakere i selskapet kan ikke si opp sin deltakelse før det har gått to år fra inntreden. 

Forslag til oppløsning av samarbeidet må vedtas enstemmig av representantskapet.  Vedtak 

om oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet.  

 

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i 

lov om interkommunale selskaper § 30. Gjennomføring og avvikling skal skje etter reglene i 

lov om interkommunale selskaper §§33-38 og eventuelle forskrifter fra departementet. 

 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  

 

 

§ 27 Voldgift  

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 

forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en 

voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning 

følger av lov eller forskrift. Tvisten skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom 

partene. 
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§ 28 Andre regler 

For område som ikke er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjelder den til enhver tid 

gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

 

 

§29 Ikrafttredelse  

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt og underskrevet av samtlige 

deltakere 

 

 

 

Eiere/deltakere Dato Underskrift 

Agdenes kommune   

Bjugn kommune   

Frosta kommune   

Frøya kommune   

Grong kommune   

Hemne kommune   

Hitra kommune   

Holtålen kommune   

Høylandet kommune   

Inderøy kommune   

Indre Fosen kommune   

Klæbu kommune   

Levanger kommune   

Lierne kommune   

Malvik kommune   

Meldal kommune   

Melhus kommune   

Meråker kommune   

Midtre Gauldal kommune   

Namsskogan kommune   

Oppdal kommune   

Orkdal kommune   

Os kommune   

Osen kommune   

Rennebu kommune   

Roan kommune   

Røros kommune   

Røyrvik kommune   

Selbu kommune   

Skaun kommune   

Snillfjord kommune   

Snåsa kommune   
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Steinkjer kommune   

Stjørdal kommune   

Tydal kommune   

Verdal kommune   

Verran kommune   

Ørland kommune   

Åfjord kommune   

Trøndelag fylkeskommune   

   

   

   

   

   

   

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 17/2211    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Hamos Forvaltning IKS tilbys kjøp av omsøkt areal, ca. 370 m2, til samme m2 pris som 

tidligere er betalt for resten av eiendommen. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om tomtekjøp fra Hamos Forvaltning IKS. 

Kartutsnitt som viser omsøkt areal 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/2211-1 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL 

ADKOMST  

  

17/2211-2 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL 

ADKOMST  

  

Saksopplysninger:   

Hamos Forvaltning IKS søker om å få disponere/kjøpe et mindre areal i forbindelse med 

innkjøringen til gjenvinningsstasjonen. Hamos skriver: Vedlagte situasjonsplan viser at for å 

få en best mulig trafikkavvvikling med kombinasjon av trailere og personbiler inn til 

ombrukshuset ville det være meget gunstig om en får disponere en del av det kommunale 

arealet som er regulert til vegformål. 

Det dreier seg om to områder. Område merket 1 på ca. 250 m2 og område 2 på ca. 120 m2. 

 

Vurdering: 

Begge de to omsøkte arealene er små restarealer som ikke vil kunne være til nytte for annen 

virksomhet. Hamos angir at arealet er regulert til vegformål. Dette er bare delvis riktig da en 

del av arealet er regulert til grøntområde som en buffer mot omkringliggende areal. Hamos sin 

eiendom strekker seg imidlertid langt ut over regulert industriområde og tilhørende 

grøntområde er nå plassert i ytterkant av Hamos sin eiendom, men innenfor område som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til industriområde. Det omsøkte arealet vil bli en naturlig 

del av trafikkarealet på Hamos sin eiendom. 



Rådmannen anser det derfor uproblematisk å avhende de to omsøkte restarealene og tilrår at 

disse kan selges til Hamos Forvaltning IKS for samme m2 pris som Hamos sin eiendom for 

øvrig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Tiltaket vil være i samsvar med reguleringsplan og kommuneplan og i samsvar med den 

virksomheten som pågår i området i dag. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Salgsinntekter til kommunen 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 255 &55  

Arkivsaksnr.: 18/7    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å øke sin eierandel i Kyslab-Prebio AS fra 4,55% til 4,75% (1527 

aksjer) for 30 540 kr. 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevilgninger, saldo pr 01.01.2018 er 450 000 kr. 

 

 

Vedlegg: 

E-post fra Styreleder i Prebio AS – Bjørn-Vegard Løvik 

Aksjebok Kystlab-Prebio AS 

 

Saksopplysninger:   

I forbindelse med omstrukturering i Kystlab-Prebio AS i 2017, valgte Hitra kommune å selge 

sin andel i selskapet. Majoritetseier Alesco AS garanterte salget og kjøpte 32 126 aksjer fra 

Hitra kommune for 20 kr pr aksje, totalt kr 642 520.  

 

Alesco AS oppfordrer nå gjenværende aksjonærer bruke sin forkjøpsrett til å kjøpe sin 

proratiske andel av disse aksjene. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune eier pr i dag 4,55% (33 652 aksjer) i Kystlab-Prebio AS. Kommunen får 

tilbud om øke sin eierandel til 4,75%, en økning på 0,2% (1527 aksjer) til kr 20 kr pr aksje 

totalt 30 540 kr. 

 

Frøya kommune har i K-sak 178/16 vist at kommunen ønsker å være en eier i Kystlab-Prebio 

AS.  

 

Frøya kommune behandlet i K-sak 11/17 26.01.17 en liknende sak og vedtok å øke 

kommunens eierandel med 1526 aksjer for 15 kr pr aksje, totalt kr 22 892.  

 

Rådmannen ser denne saken som en naturlig videreføring og anbefaler derfor at kommunen 

etterkommer oppfordringen fra majoritetseier om å øke eierandelen i selskapet fra 4,55% til 



4,75% for 30 540 kr. Rådmannen anbefaler at dette finansieres fra reserverte 

tilleggsbevilgninger. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 419 460 kr 

 

 

 

 



Fra: Bjørn-Vegard Løvik [bvl@alsco.no] 
Til: Preben Aune [pau@kystlabprebio.no]; 'post@averoy.kommune.no' [post@averoy.kommune.no]; 
'post@frana.kommune.no' [post@frana.kommune.no]; 'post@hattfjelldal-kommune.no' 
[post@hattfjelldal-kommune.no]; 'post@vefsn.kommune.no' [post@vefsn.kommune.no]; Brønnøy 
Postmottak [postmottak@bronnoy.kommune.no]; 'postmottak@eide.kommune.no' 
[postmottak@eide.kommune.no]; Postmottak [postmottak@froya.kommune.no]; 
'postmottak@midsund.kommune.no' [postmottak@midsund.kommune.no]; 
'postmottak@molde.kommune.no' [postmottak@molde.kommune.no]; 
'postmottak@namsos.kommune.no' [postmottak@namsos.kommune.no]; 
'postmottak@smola.kommune.no' [postmottak@smola.kommune.no]; Johan Petter Ahlin 
[jpa@kystlabprebio.no]; postmottak@nesset.kommune.no [postmottak@nesset.kommune.no]; 
Bjørn-Vegard Løvik [bvl@alsco.no] 
Kopi: Håkon Romuld [HaRo@bdo.no] 
Sendt: 12.12.2017 22:56:56 
Emne: Kjøp av aksjer - PREBIO - Forkjøpsrett 
Vedlegg: D0196280-8758-4F6F-840B-96F417435856.png; 171212_Aksjebok Prebio Ark1[1].pdf 

Til Prebio AS sine eiere, 

 

 I forbindelse med omstruktureringen i Kystlab-Prebio AS krevde Hitra 

kommune å få selge sine aksjer og for å få til dette garanterte Alsco AS 
som majoritetseier å kjøpe disse evt skaffe et salg på aksjene mot ny 

aksjonær. 
 Alsco AS har ikke lykkes med å finne eier til disse aksjene og vil derfor kjøpe aksjene selv ihht 

inngåtte avtale. 
 Alsco AS vil derfor tilby disse aksjene til øvrige aksjonærer. Kjøpet av aksjene er 32.126 aksjer 

x kr 20 pr aksje = kr 642.520,-. Dato for kjøpet er 04.12.17 
 Alsco AS oppfordrer gjenværenede aksjonærer å bruke sin forkjøprett til å kjøpe sin 

proratariske andel av disse aksjene som vist fordelt per aksjonær i vedlagte tabell. 
 De som ønsker å kjøpe sin andel bes gi tilbakemelding til styrets leder Bjørn-Vegard Løvik 

innen 12.02.18 på E-post: bvl@alsco.no  

 
 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med undertengede på telefon 924 
49 363. 

  

  

Ønsker alle en God Jul ! 

  

  

Med vennlig hilsen 



 

Prebio AS 

 

Bjørn-Vegard Løvik 

Styrets  leder 

Tlf: 924 49 363 

 

 



Aksjeeier Personnr./org.nr Adresse Aksjenr. Antall	
aksjer

Ervervstidspunkt Eierandel	% forkjøpsrett	% aksjer	som	
kan	kjøpes

Kroner

Alsco	AS 976	336	003 Sætre,	6392	Vikebukt 1	-	336590 336	590 08/09/17 45,48% 47,54% 15273 305	480NOK									
Molde	Kommune 944	020	977 6413	Molde 555372	-	604157 48	786 08/09/17 6,59% 6,89% 2214 44	280NOK											
Hattfjelldal	kommune 944	716	904 8690	Hattfjelldal 737532	-	740135 2	604 08/09/17 0,35% 0,37% 118 2	360NOK													
Preben	Aune 31	076	441	718 7822	Bangsund 696629	-	710497 13	869 08/09/17 1,87% 1,96% 629 12	580NOK											
Averøy	kommune 962	378	064 6538	Averøy 685391	-	696628 10	698 08/09/17 1,45% 1,51% 485 9	700NOK													
Vefsn	kommune 844	824	122 8650	Mosjøen 669936	-	685930 15	995 08/09/17 2,16% 2,26% 726 14	520NOK											
Eide	kommune 945	685	263 6490	Eide 710498	-	717181 6	684 08/09/17 0,90% 0,94% 303 6	060NOK													
Nesset	kommune 864	981	062 6460	Eidsvåg 717182	-	723817 6	636 08/09/17 0,90% 0,94% 301 6	020NOK													
Fræna	kommune 845	241	112 6440	Elnesvågen 723818	-	730202 6	385 08/09/17 0,86% 0,90% 290 5	800NOK													
Namsos	kommune 942	875	967 7800	Namsos 336591	-	488078 151	488 08/09/17 20,47% 21,40% 6874 137	480NOK									
Midsund	kommune 964	981	159 	6475	Midsund 730203	-	734198 3	996 08/09/17 0,54% 0,56% 181 3	620NOK													
Frøya	kommune 964	982	597 7260	Sistranda 604158	-	637809 33	652 08/09/17 4,55% 4,75% 1527 30	540NOK											
Hitra	kommune 938	772	924 7240	Hitra 637810	-	669935 32	126 08/09/17 4,34%
Brønnøy	kommune 964	983	291 8900	Brønnøysund 488079	-	555371 67	293 08/09/17 9,09% 9,50% 3053 61	060NOK											
Johan	Petter	Ahlin 8	026	131	198 Solbakken6,	7805	Namsos 734199	-	737531 3	333 08/09/17 0,45% 0,47% 151 3	020NOK													
SUM	Aksjer: 740135 740135 708	009 100% 100% 32126 642	520NOK									



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: F47  

Arkivsaksnr.: 18/3    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

VERTSKOMMUNESAMARBEID OM VAKTBEREDSKAP I BARNEVERNET  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre gir sin tilslutning til vertskommuneavtalen med Trondheim 

kommune om vaktberedskap i barnevernet utenfor kontortid.  

2. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale. 

3. Utgiftene dekkes innenfor rammeområdet helse og mestring, barnevernstjenesten. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag til samarbeidsavtale 

 

Saksopplysninger:   

 

Det ble i budsjett 2017 vedtatt bevilgninger (kr 140 000) til å opprette et samarbeid med 

Trondheim kommune om barnevernvakt.  

 

Avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid krever politisk vedtak i alle kommuner 

som deltar i dette samarbeidet. Samarbeidsavtale følger som vedlegg til saken. 

 

Vurdering: 

 

Barnevernvakta i Trondheim fremstår som en faglig kompetent og fleksibel tjeneste for Frøya 

kommune, og gir en trygghet for befolkningen. Samtidig innebærer vaktberedskapen en viktig 

støtte og avlastning for barnevernet i Frøya kommunen, og sikrer på denne måten stabiliteten 

og kvaliteten i denne tjenesten. Rådmannen anbefaler derfor at kommunestyret gir sin 

tilslutning til den fremlagte samarbeidsavtalen om vaktberedskapen i barnevernet i kommunen.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Grunnlaget for kommunenes betaling til vertskommunen er de faktiske kostnadene for driften 

av barnevernvakta, og beregnes ut fra innbyggertall i hver kommune ved hvert årsskifte (kilde 

SSB).  



For 2018 er beløpet fastsatt til kr 30 pr innbygger. Beløpet reguleres årlig i forhold til 

beregnet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, første gang 1. januar 2019. Dette vil si en 

utgift på ca 150 000 kr for Frøya kommune. 

 

Frøya kommune bevilget i budsjett for 2017 140 000 til dette formålet. Tilleggsutgifter utover 

de 140 000 kr belastes barnevernstjenesten. 

 

 

 

 



 

AVTALE OM AKUTTBEREDSKAP I BARNEVERNET 
 
 
1. Parter i avtalen 
Denne avtalen inngås mellom Trondheim kommune som vertskommune og kommunene 
Frosta, Meråker, Selbu. Stjørdal, Tydal, Orkdal, Meldal, Agdenes, Skaun, Melhus, Klæbu, 
Surnadal, Rindal, Halsa, Osen, Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn. Leksvik, Rissa, Hemne, Snillfjord, 
Malvik,  Hitra og Frøya, jfr kommunelovens § 28-1 a, b og e. 
 

2. Omfang og formål  
Avtalen omfatter akuttberedskapen i barnevernet utenfor ordinær arbeidstid. 
 
Ordinær arbeidstid er i denne avtalen definert som mandag til fredag fra 0800 - 1530. 
Beredskapen omfatter julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fra 0800 - 1200. 
 

3. Myndighet, funksjon og varsling  
Gjennom denne avtalen overføres barnevernets myndighet i akuttsaker utenfor ordinær 
arbeidstid til rådmannen i vertskommunen Trondheim. 
 
Akuttberedskapen utføres i tråd med føringer og bestemmelser i Lov om barneverntjenester.    
 
Barnevernvaktas samarbeidspartnere i kommunene: 

- Barneverntjenesten 

- Kommunehelsetjenesten 

- Politi/Lensmann 
 
Vertskommunen forplikter seg til å underrette kommunene om vedtak som treffes i 
vertskommunen som har betydning for avtalen.  
 

4. Beskrivelse av barnevernvaktas oppgaver  
I henhold til avtalen skal Trondheim kommunes barnevernvakt bistå barneverntjenesten i 
kommunene med følgende oppgaver: 
  

a) Være barneverntjenestens operative tjeneste utenfor kontortid i situasjoner som 
krever umiddelbar bistand fra barnevernet  

b) Svare på telefoniske henvendelser på vegne av kommunene 

c) Gi råd og veiledning til kommunene når det oppstår behov å iverksette tiltak for å 
ivareta barn i en akutt situasjon  

d) Overføre informasjon om utført arbeid på første virkedag, og skrive rapport i 
etterkant av oppdrag 

e) Følge opp barn og unge fra kommunene som er pågrepet av politiet  

f) Etter oppdrag utføre vitneførsel i saker som bringes inn for fylkesnemnda og evt 
rettslig overprøving 



g) Invitere til fagdager  

h) Betjene alarmtelefonen for barn og unge 116 111  
 
Ansvaret for barnet overføres til barneverntjenesten i kommunene første virkedag, og all 
dokumentasjon i saken oversendes kommunen som arkivansvarlig. 
 

5. Økonomi  
Grunnlaget for kommunenes betaling til vertskommunen er de faktiske kostnadene for 
driften av barnevernvakta, og beregnes ut fra innbyggertall i hver kommune ved hvert 
årsskifte (kilde SSB).  
 
For 2018 er beløpet fastsatt til kr 30 pr innbygger.  
 
Beløpet reguleres årlig i forhold til beregnet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, første 
gang 1. januar 2019.  
  
Faktura sendes ut etterskuddsvis til kommunen 2 ganger pr år, pr 30.06 og 31.12.  
 
Fakturaadresse: 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tvist  
Uenighet om avtalens virkeområde, oppgaver og økonomiske forhold søkes løst gjennom 
forhandlinger mellom partene. 
 

7. Avtalens virkningstidspunkt og varighet 
Avtalen trer i kraft fra           og gjelder til 31.12.2019.   
 
Avtalen kan sies opp av en av partene. Slik oppsigelse må skje skriftlig innen 1. Juli, og gis 
virkning fra påfølgende år. 
 
Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for vertskommuneavtalen, kan avtalen 
kreves reforhandlet med 3 måneders varsel.  
 

 

Dato og underskrifter 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 18/61    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

STYRINGSMODELL SIO  
 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO 
ved at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 
vertskommunesamarbeid. 
 
Rådmann gis fullmakt til å inngå administrativt vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune jfr. 
vedlagt vertskommuneavtale. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige endringer i 
avtaleteksten. 
 
Endringen trer i kraft fra kommunestyrets vedtak. 

 

 
Vedlegg: 
 
Vertskommuneavtale 
Utredningsnotat 

 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn for saken 

SiO består av driftsoppgaver, som omfatter interkommunal legevakt og kommunale akutte 
døgnsenger (KAD) og SiO utviklingsoppgaver. 
 
Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i 
styringsmodellen for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO ikke ble ansett å være 
hensiktsmessig.  
 
Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal 
styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende 
å oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. 
Modellen gir svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres ikke 
i tilstrekkelig grad i budsjettprosessene til den enkelte kommune. Man har ikke lyktes med 
gjennomføringen av utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.  
 



Som konklusjon fra møte i regionrådet i desember 2015, ble det ønsket en redegjørelse og 
vurdering av de mest aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen 
Helse og Værnesregionen. Det ble orientert i regionrådsmøte 2. juni 2016.  
 
Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 
jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet 
ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det ble utarbeidet et notat 
som svar på anmodningen. Notatet ligger vedlagt saken. 
 
Saken har vært orientert om i møtene i vertskommunenemda den 20.11.15, 04.04.16, 17.06.16 og 
28.09.16. Saken ble behandlet i vertskommunenemd for SiO 04.04.17 med påfølgende behandling i 
de respektive kommunestyrene, som har gitt sin tilslutning til innstillingen, bortsett fra Skaun 
kommunestyre som fortsatt ønsker å beholde politisk vertskommunenemd. 
 
Vertskommunenemda 26.09.17 vedtok endring av styringsmodell for SiO ved at dagens 
vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt 
vertskommunesamarbeid. Vedtak fattet mot Skaun kommunes 2 stemmer.  
 

Vurdering 

De ulike alternativer som ble vurdert i utredingen var Interkommunalt samarbeid (IKS), 
forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet og vertskommunemodell 
uten politisk nemd, hvor utviklingsoppgavene legges under regionrådet. Viser til vedlagt notat for 
beskrivelse av de ulike alternativene. 
 
De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 
styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i 
en IKS-modell eller vertskommune uten nemd, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet. 
 
Ved at utviklingsoppgavene legges direkte inn under regionrådet vil man i større grad lykkes med 
utviklingsoppgaver fordi kommunene som har behov vil slutte seg til ulike samarbeidsprosjekt. Da 
vil økonomi og prioritering i større grad samsvare og utviklingsoppgavene vil ha finansiering. Dette 
vil føre til at den enkelte kommunes behov i større grad blir ivaretatt. 
 
IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et 
nyetablert byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. 
Vertskommuneavtale uten nemd vil kunne ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll 
og styringskraft gjennom et enklere grep, men vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom 
avtalereguleringer. 
 



Konklusjon og anbefaling 

Det anbefales at eierkommunene inngår nye vertskommuneavtaler uten vertskommunenemd. 
Orkdal kommune ivaretar fortsatt vertskommuneansvaret. Dagens SiO-kommuner inviteres til å 
delta i samarbeidet. 

Det anbefales at utviklingsoppgavene legges inn under et utvidet regionråd hvor alle SiO-kommuner 
er representert. Regionrådet vil koordinere disse oppgavene.  

Forslag til ny vertskommuneavtale ligger ved saken. Det forutsettes at det ikke kommer vesentlige 
endringer i avtaleteksten. Det innstilles på at rådmann får fullmakt til å inngå avtale med Orkdal 
kommune om administrativt vertskommunesamarbeid. 

 

 

 

 



 

Utredningsnotat- Styringsmodeller for SiO, vurdering av alternativer  
 
Innledning  
Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i 
styringsmodellen for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO har vært utsatt for kritikk. 
Innledningsvis ble det avholdt et arbeidsmøte hos Fosen Helse IKS i oktober 2015 der representanter 
fra Surnadal og Halsa kommuner også var invitert. I den anledning orienterte administrasjon og 
styrende organer ved Fosen Helse om sin styrings- og organisasjonsmodell. Arbeidsutvalget inviterte 
deretter til et eiermøte for SiO 4. desember 2015. Som underlag for møtet ble det lagt fram et 
innledende notat om Kommunelovens muligheter og begrensninger, samt en omtale av erfaringer 
med dagens styringsmodell.  
 
Sviktende resultatoppnåelse etter oppstarten av SiO er erkjent. Blant flere årsaker har det vært pekt 
på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for bedre styring av virksomheten. Vertskom-
munenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å oppnå konsensus mellom 
kommunene. Vesentlige saker må gjerne behandles i kommunestyrene. Også administrative forhold 
kan ha hatt betydning for manglende resultater.  
 
Som konklusjon fra utvidet regionråd var ønsket en kort redegjørelse og vurdering av de mest 
aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og 
Værnesregionen. Eierkommunene ønsket å behandle framtidig styringsmodell videre i et nytt 
eiermøte i forbindelse med Regionrådets møte i april 2016.  
 
Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes 
jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet 
ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  

 
Fosen Helse  
Fosen Helse har røtter tilbake til tidlig på 2000-tallet, med utgangspunkt i en samarbeidsavtale 
mellom Ørland kommune og Helse Midt-Norge om å kombinere legevakt og et distriktmedisinsk 
senter. Senere kom flere aktiviteter til, dels finansiert eksternt, dels fra Helse Midt-Norge, og fra de 6 
samarbeidende kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan.  
 
Fosen Helse har organisert seg gjennom en kombinasjon av IKS og vertskommuneavtale uten nemd, 
les mer på http://fosen-helse.no/. Fosen Helse IKS har i dag tjenestetilbud som inkluderer 
distriktmedisinsk senter (DMS), medisinsk etterbehandling og spesialisert rehabilitering 
(spesialisthelsetjenester), i tillegg til kommunalt lovpålagte akuttmedisinske tjenester med legevakt 
og sengepost. Fosen Helse IKS organiserer også andre helsetjenester og forebyggende helsearbeid, 
friskliv og en rekke utviklingsprosjekter.  
 
Det er inngått avtale med Ørland kommune om levering av merkantile tjenester (IKT, regnskap etc) 
innenfor en vertskommunemodell uten nemd. Fosen Helse legger vekt på en desentralisert 
organisasjonsmodell, slik at ulike aktiviteter er spredt ut blant deltakerkommunene. Sentrale 
myndigheter har flere ganger vist til at Fosen Helse er en vellykket konstruksjon med mange gode 
resultater.  
 
Representantskapet til det interkommunale selskapet har deltakere fra hver av kommunene. Styret 
er utpekt av representantskapet og sammensatt av rådmenn i deltakerkommunene. 2  



I samarbeidsavtalen mellom kommunene på Fosen gjelder valgfrihet overfor deltakelse i de 
aktiviteter som styret beslutter iverksatt. Denne muligheten har vist seg å skape enkelte problemer 
med finansieringen av tiltak, på grunn av ulike behov og prioriteringer mellom kommunene. Ellers 
hersker det ro over styringsmodellen.  

 
Værnesregionen  
Gjennom Værnesregionen har de samarbeidende kommunene Stjørdal, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal 
og Meråker inngått avtaler om en lang rekke tjenester innenfor ulike sektorer, med Stjørdal 
kommune som vertskommune for de største satsingene, herunder helsesamarbeidet. Totalt 
innbyggertall er i underkant av SiO-kommunenes. Les mer på 
https://www.varnesregionen.no/Sider/Velkommen.aspx . Helsesamarbeidet omfatter lovpålagte 
tjenester med legevakt og forvaltningskontor. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med Helse 
Midt-Norge om et distriktmedisinsk senter (DMS). De lovpålagte oppgavene med legevakt og helse 
og omsorg styres gjennom politiske vertskommunenemder som øverste organ. Andre oppgaver 
utføres av vertskommune gjennom avtaler uten nemd.  
 
Det er også et samarbeid om utviklingsprosjekter. Disse er organisert og styrt under Regionrådet, 
med en tilknytning til det administrative apparatet for helsesamarbeidet i vertskommunen.  
 
Organisasjonsmodellen er sammensatt av en rekke elementer som skiller mellom tjenestesektorer, 
og mellom politisk styring og administrativ gjennomføring. Fra administrasjonen opplyses det likevel 
at det en nøkkelfaktor bak mange vellykkede resultater har vært et tydelig engasjement blant 
deltakerne i de styrende organer, og at det er opprettet direkte linje mellom daglig leder og de 
besluttende organer, og med rådmannsnivået i de samarbeidende kommunene.  
 
Gode resultater har vært oppnådd innen tjenestesamarbeid og utviklingsarbeid, herunder også en 
samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge.  

 
Andre foreslåtte modeller  
Under saksforberedelsen er det framkommet to ytterligere modellforslag for framtidig styring av SiO 
som omtales nedenfor.  

 
Alternativt forslag 1 Forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet  
I korthet går modellen ut på å tilpasse styringen av SiO til eksisterende og velfungerende styrings- og 
koordineringsorgan mellom eierkommunene, med utgangspunkt i Regionrådet for Orkdalsregionen. 
Modellen betinger at kommunene i fellesskap søker KRD om å gjennomføre et prøveprosjekt for en 
styringsmodell som ikke ligger innenfor Kommuneloven per i dag. I prosjektperioden fram til 
eventuell kommunesammenslåing om noen år fram i tid søkes statlig godkjenning til å delegere 
myndighet til Regionrådet i Orkdalsregionen, supplert med representanter for Halsa kommune og 
Surnadal kommune, for utøvelse av nødvendig myndighet i forbindelse med lovpålagte oppgaver ved 
bl a legevakt og Kommunale akutte døgnplasser mm. Løsningen betinger at kommunenes sørge-for 
ansvar og systemansvaret for virksomheten er entydig klarlagt på forhånd.  
 
Innenfor denne modellen foreslås det at Arbeidsutvalget forestår den ordinære oppfølgingen av SiO 
sengepost og legevakt , i tillegg til å fungere som møteplass for strategi, utvikling og oppfølging av 
utviklingsprosjekter. Det utvidete Regionrådet vil kunne ivareta overordnet styring og kontroll, men 
også som utvidet strategisk arena. 3  



Modellen forutsetter at Arbeidsutvalget fortsatt skal ha færre medlemmer enn antall samarbeidende 
kommuner. Det vil være nødvendig å utarbeide interne vedtekter og instrukser slik at oppgaver, 
roller og ansvar tydeliggjøres.  
 
Dagens fagnettverk med kommunekoordinatorer vil kunne opprettholdes som faglig råd og faglig 
retningsgivende for leder ved SiO.  
 
Dersom den grunnleggende forutsetningen om overføring av myndighet støttes, kan detaljene i 
modellen konkretiseres nærmere innen endelig løsning finner sin form.  

 
Alternativt forslag 2 Overføring av utviklingsprosjekter til Regionråd (utvidet) og inngåelse av 
vertskommuneavtale(r) uten nemd, for styring av drift ved legevakt og sengepost.  
Dette forslaget innebærer en styringsmodell som i sterkere hever den politiske oppmerksomhet mot 
utviklingsaktiviteter, og overfører driftsoppgavene til en vertskommune gjennom en ny 
vertskommuneavtale.  
 
For utviklingsoppgaver vil dagens arbeidsdeling mellom (utvidet) Regionråd og Arbeidsutvalg kunne 
opprettholdes. Arbeidsutvalget vil kunne innhente råd fra (utvidet) Rådmannsutvalg ad hoc eller 
gjennom opprettelse av en formell struktur. Gjennom en slik organisering vil man møte den enkelte 
kommunes behov og dermed lykkes med utviklingsoppgavene i større grad enn i dag. Man vil få 
tilstrekkelig politisk forankring og utviklingsoppgaver prioriteres i budsjettprosessene til den enkelte 
kommune.  
 
En kan tenke seg at dialog om initiering, styring og oppfølging av utviklingsprosjekter i første rekke 
skjer i Arbeidsutvalget, med overordnet styring fra Regionrådet.  
Styringen av driftsoppgavene ved sengepost og legevakt kan ivaretas gjennom vertskommuneavtale 
uten nemd.  

 
Vurderinger av styringsmodellene  
Demokratisk kontroll , overordnet og løpende styring  
Styringsmodellen for SiO skal være tilpasset SiOs formål, behovet for styring, virksomhetens 
samfunnsansvar og krav til innsyn, samt markedsforhold. Den pågående prosessen om revurdering 
av styringsmodell er uttrykk for ønske om et mer aktivt eierskap enn dagens ordning innebærer. Drift 
av legevakt og sengepost innebærer i noen grad fortolkning og utøvelse av myndighet i tilknytning til 
lovfestede pasient- og brukerrettigheter. Det tilsier en ordning som underlegges tilstrekkelig politisk 
kontroll. Kommunestyret vurderer behov for kompetanse og kapasitet til å ivareta denne kontrollen.  
 
Dagens løsning med vertskommunenemd ivaretar høy grad av demokratisk styring og 
lokaldemokrati. Utfordringen ligger i tap av styringskraft på grunn av konsensuskrav, og begrensede 
fullmakter i nemda. Det kan se ut til at samarbeidet gjennom SiO per i dag ikke er i stand til å høste 
tilsvarende gevinster som søsterorganisasjonene får til. Både ved Fosen og i Værnesregionen er tallet 
på samarbeidende kommuner det halve av SiO-samarbeidet. Vi leter etter en modell som ivaretar 
tilstrekkelig overordnet politisk styring og kontroll og den mer løpende styring og kontroll.  
 
Vi ser en parallell i Sykehusreformen av 2002. Vi kan minne oss på at spesialisthelsetjenestene utgjør 
en betydelig andel av det totale helsetilbudet for kommunenes innbyggere. For spesialist-
helsetjenestene er den politiske avstanden betydelig større enn for primærhelsetjenester. Det er 
mulig å trekke en parallell til IKS-modellen og Helseforetaksmodellen, uavhengig av en del 
reguleringer gjennom den særskilte Helseforetaksloven. Kommunene ble gitt et tilsvarende sørge-for 
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ansvar som Helseforetakene, gjennom den nye Helse- og omsorgsloven som trådte i kraft i 2012. Ut 
over disse kravene følger krav om lovfestede pasient- og brukerrettigheter, og det er detaljerte krav 
til forsvarlighet, beredskap og mye mer. God styring vil innebære at det er gode kontrollsystemer 
som godtgjør at virksomheten drives lovlig og forsvarlig, og at øvrige mål oppnås innenfor vedtatte 
økonomiske rammer. God styring innebærer også å sørge for at virksomheten blir i stand til å møte 
framtidas behov. Det innebærer et strategisk utviklingsløp med retning som styringsorganene skal ha 
eierskap til og investere i.  
 
Iverksetting av utviklingsprosjekter styrker framtidstro, men gir ingen garanti for suksess, dersom 
tiltakene er svakt begrunnet og løsrevet. Hvilken innovasjon i tjenesteutvikling med ny teknologi og 
forbedringer i tilbud, samt nye organisasjonsmodeller er det som best kan ivareta kommunenes 
behov, og hvordan vil samarbeid være enda bedre for kommunene enn å løse oppgavene selv ?  
I det følgende vurderes de fire organisasjonsmodellene opp mot hverandre og mot målene for SiO-
samarbeidet og forutsetningene i SiO –samarbeidet.  
 
Vurdering av Fosen helse IKS 
IKS-modellen er valgt i Fosen Helse. IKS-modellen er en velregulert løsning fra lovgiver. Ansvar og 
roller er tydelig definert mellom representantskap, styre og administrasjon. Styret er utpekt av (det 
politiske) representantskapet og administrativt sammensatt på rådmannsnivå. Modellen gir 
organisasjonen styringskraft på bekostning av løpende politisk innsyn. Lov om offentlige innkjøp 
gjelder. Det er vanskelig å se for seg at IKS-løsningen skal kunne tillate en kombinasjon med en 
vertskommuneavtale unntatt konkurranse. Her ligger en utfordring ved ordningen, og vi stiller et 
spørsmål ved denne delen av samarbeidsløsningen ved Fosen-Helse Ved tjenesteinnkjøp i IKS må 
markedssituasjonen vurderes.  
 
IKS gir mulighet til noe fondsavsetning, som igjen åpner for flerårige satsinger.  
 
Opprettelse av IKS vil normalt føre til en virksomhetsoverdragelse for ansatte. Enten må IKS bygge 
opp egne stabsfunksjoner for personal, økonomi og IKT mm., eller anbudsutsette dette. En avtale om 
innleie av pleiepersonale fra (verts-)kommune vil kunne redusere logistikkoppgavene betydelig, og 
ivareta behovet for en robust arbeidsstokk. IKS-modellen endrer intet omkring behov for medisinsk 
faglig bistand og rådgivende nettverksmøter med kommunekoordinatorer.  

 
Vurdering av Værnesregionen  
Værnesregionen har en ordning med vertskommunenemder for lovpålagte oppgaver og 
vertskommuneløsninger uten nemd for andre oppgaver. Utviklingsoppgaver er underlagt 
Regionrådet. Rådmannsnivået er synlig i saksforberedelse for nemd og Regionråd. Daglig leder for de 
helserelaterte oppgavene har gjennomgående representasjon i styrende organer.  
Forskjellen med SiO er først og fremst færre kommuner og færre deltakere i vertskommunenemd. 
Problemstillingen med mangetallighet i nemd neves ikke derfra.  

 
Vurdering av Alternativt forslag 1 Forsøksordning  
Dette forslaget søker å kombinere vertskommuneløsning og (det utvidede) Regionrådets 
samarbeidsånd. Modellen vil kombinere politisk kontroll og styringskraft, og den vil ikke føre til 
etablering av nye, tunge strukturer. Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen er imidlertid nokså tydelig på 
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at det er svært liten sjanse for å få gjennomslag for en slik forsøksordning av bl a forvaltningspolitiske 
grunner.  

 
Alternativt forslag 2 Utviklingsprosjekter under Regionråd, driftsoppgaver i regi av 
vertskommune  
Modellen konsentrerer politisk oppmerksomhet omkring utvikling, og styrker (det utvidede) 
Regionrådets rolle, samtidig som arbeidsutvalgets rolle oppgraderes til strategisk arena og med 
involvering innenfor helserelaterte spørsmål. Hvis enighet er modellen enkel å realisere på det 
overordnede plan. Den betinger at det legges ned et arbeid for å få til et godt avtalegrunnlag som gir 
gode avtaler for alle sider av organiseringen og samarbeidet i en ny vertskommuneavtale om 
driftsoppgaver.  

 
Oppsummering av alternativer og anbefaling  
De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av 
styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i 
en IKS-modell eller Alternativt forslag 2, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet.  
 
IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transasksjonskostnad og et nyetablert 
byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Alternativt forslag 2 vil kunne 
ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et enklere grep, men 
vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer.  

 
Konklusjon og tilrådning  
IKS og Forslag 2 kan tilføre nødvendig styringskraft til SiO. Forslag 2 er enklere å realisere. Derfor 
anbefales Alternativt forslag 2 i det foregående, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet.  
Det anbefales at eierkommunene samlet inngår avtale om å oppheve vertskommuneavtalene som 
gjelder per i dag, samtidig som det inngås en ny vertskommuneavtale uten vertskommunenemd med 
en kommune om driftsoppgavene. Siden det vil være uheldig å svekke den økonomiske stillingen til 
driftsoppgavene som per i dag er avtalt, foreslås det at det er eierkommunene til samarbeidet om 
legevakt og sengepost som inviteres til å delta i utviklingssamarbeidet.  
 
Det bør utarbeides en instruks som regulerer ansvar og roller mellom kommunekoordinatornettverk, 
rådmannsutvalg, arbeidsutvalg og eierkommunene i et utvidet Regionråd.  
 
Det bør legges opp til at en ny styringsmodell skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2018. 
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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). 

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 

omfattende folkehelsearbeid. Gjennom samhandlingsreformen er kommunene pålagt å 

samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og staten for å gi enhetlige tjenester. 
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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. 

 sengepost for øyeblikkelig hjelp 

 Videreutvikling av helsesamarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 

2. Nærmere om tjenestenes innhold 3.1 Legevaktsamarbeid og 

kommunale akutte døgnsenger 
 

SiO Samhandlingsenhet ble opprettet med Orkdal kommune som vertskommune i 2012. Enheten ble 

opprettet som kommunenes utviklingsaktør på aktuelle helseområder og for å koordinere oppgaver 

som kommunene har valgt å etablere i et regionalt fellesskap. Drifta av enheten omfatter 

legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnplasser. Virksomheten skjer i et samarbeid med St. 

Olavs Hospital HF ved at både legevakt og øyeblikkelig-hjelp senger er lokalisert  ved St. Olavs 

Hospital, Orkdal sjukehus. De administrative støttefunksjonene utføres formelt av vertskommunen 

Orkdal. 

Utvikling- og forskningsarbeid. Dette videreføres ikke i vertskommuneavtalen, men foreslås ivaretatt 

ved at regionrådet koordinerer dette. 

3. Myndighet og oppgaver for vertskommunen  

 Vertskommunen har ansvar for å ivareta drifts for overnevnte funksjoner på vegne av 

kommunene, enten ved egen drift eller driftsavtale med St. Olavs hospital.  

 Orkdal kommune skal ivareta rollen som koordinator og kontakt mellom vertskommunen og 

St. Olavs hospital.  

 Følge opp samarbeidsavtalen mellom St. Olavs hospital HF og samarbeidskommunene. 

 Å sørge for at det blir utarbeide særskilt årsregnskap. 

 Å representere samarbeidskommunene i forhandlingene med St. Olavs hospital HF om saker 

som har betydning for kommunale akutte døgnsenger (KAD) og legevakten. 

 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. 

Forslag til årsbudsjett oversendes deltakerkommunene innen ultimo september hvert år. 

Årsbudsjett er gyldig når kommunestyret i vertskommunen har vedtatt disse, og 
deltakerkommunenes kommunestyrer har vedtatt størrelsen på kommunens tilskudd. 
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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. 

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. 6.3. 
Kostnadsfordelingen beregnes med de samme parameterne som i budsjettet 

c) Overskudd avsettes til legevaktas overskuddsfond. Overskuddsfondet kan disponeres til 
tidsavgrensa utviklingstiltak, men ikke til varig økning av driftsnivået 

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. 

5. Samråd, nettverk, informasjon og arkiv 

5.1 Rapportering 

Vertskommunen oversender kvartalsrapport, årsrapport og regnskap til deltakerkommunene.  

5.2 Arkiv 

Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. vertskommunen har ansvar for daglig- og 
bortsettingsarkiv i samsvar med den enhver tid gjeldende arkivlov. 
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 5.3 Klagebehandling 

Vertskommuneavtalen innebærer ikke overføring av forvaltningsmyndighet i form av 
vedtakskompetanse i enkeltsaker. Klagenemnd er derfor ikke aktuelt.  

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 stadige klageorganet. 

6. 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 01.01.2018.  

Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har akseptert avtalen. 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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.     

10. Varighet og opphør 
Vertskommuneavtale gjelder fra 01.01 2018 med ett år 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. 
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Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har 
hatt gjennom samarbeidet. 

 

Sted og dato 

 

 

 

 

xxxx kommune      Orkdal kommune     

 

 

 

 

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 251  

Arkivsaksnr.: 17/3387    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG – HUSBANKENS TILBAKEMELDING PÅ 

KOMMUNENS TILSKUDDSSØKNAD  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å avvente videre arbeid i «Morgendagens omsorg», inntil svar 

fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet med tomteervervet og reguleringen går videre som planlagt 

3. Interne prosesser og utviklingsarbeid, fortsetter som planlagt. 

 

 

Vedlegg: 
Midlertidig svarbrev - forespørsel - investeringstilskudd - Morgendagens omsorg nytt helsehus 

 

 

 

Saksopplysninger:   
I forbindelse med utbyggingen av «Morgendagens omsorg», søkte Frøya kommune 19.12.17 

Husbanken om investeringstilskudd i henhold til vedtaket i K-sak 142/17 (budsjettvedtaket). 

Frøya kommune fikk tilbakemelding på dette i brev av 04.01.18, der Husbanken sier at;  

«Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, vil forespørselen / søknaden 

ikke være prioritert og vi vet pr i dag ikke når søknaden kan behandles.»  

Styringsgruppa i morgendagens omsorg har i møte 18.01.18 behandlet midlertidig svarbrev fra 

Husbanken. Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, er søknaden ikke prioritert, 

og Frøya kommune vet ikke når søknaden blir behandlet. 

Styringsgruppa har diskutert hvordan usikkerheten rundt Husbankens svar skal håndteres og 

konsekvenser for videre framdrift. Styringsgruppa har vurdert alternative løsninger:  

1. Videre arbeid i prosjektet utsettes inntil svar fra Husbanken foreligger. 

2. Arbeidet i prosjektet gå videre som planlagt, med forventninger om positivt svar fra 

Husbanken på et senere tidspunkt. Dette medfører at utarbeidelse av 

konkurransegrunnlaget fortsetter. Det settes stoppunkt før kommunen skriver under avtale 



med entreprenør. I konkurransegrunnlaget settes et forbehold om godkjenning av 

husbanksøknaden.  

Vedtak i styringsgruppa 

1. Utsettelse av videre framdrift i prosjektet inntil svar fra Husbanken foreligger 

Unntak fra dette gjelder: 

  - Konkurransegrunnlaget for totalentreprise som ferdigstilles. 

  - Avtale med grunneiere vedr. tomtekjøp gjennomføres. 

  - Prosess med omstilling, velferdsteknologi og hverdagsmestring går som planlagt.  

         2. Ordfører og rådmann ber om å få et møte med Husbanken så snart som mulig 

 

Vurdering: 
I forkant av søknaden til Husbanken hadde Frøya kommune møte for å presentere prosjektet. 

Det ble der orientert fra Husbanken at tilskuddsordningen for 2017 var brukt opp. Nye søknader 

som ble levert før årsskiftet, vil bli en del av tildelingen for 2018. Minst 40% av tildelingen på 

investeringer til heldøgns omsorgsplasser skal være netto tilvekst.  

Morgendagens omsorg i Frøya komme gir ikke «netto tilvekst» slik det er definert av Husbanken, og 

må derfor vente til Husbanken får oppfylt kravet om netto tilvekst. 

Styringsgruppen anser risikoen for å ikke få tilskudd som liten, men den eksisterer.  

Konsekvensen av å ikke få tilskuddet, ca. 124,6 millioner kr er så stor, at styringsgruppen innser at 

hele prosjektet må retenkes hvis kommunen ikke får tilskudd. Det vil da også si at alt av arbeid 

knyttet direkte opp mot byggingen av helsehus / omsorgsboliger mest sannsynlig vil være 

unødvendig. Styringsgruppen anbefaler derfor at det videre arbeidet avventes inntil svaret fra 

Husbanken foreligger. 

Prosjektet vil allikevel jobbe videre med tomteerverv, regulering, og omstillingsarbeidet.  

Ordfører og rådmann skal gjennomføre et møte med Husbankens ledelse i Trondheim for en 

nærmere dialog om kommunens søknad om investeringstilskudd. 

 

 

 

 



 
 
 

Retur:  Husbanken 
 Postboks 1404, 8002 BODØ 

 
Deres dato 
 

Side 1 av 1 
Deres referanse 
 

Vår dato 
04.01.2018 

Vår referanse 
2017/42177- 3 
538.1/14638224 

 

Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. 
Randi Selseth Peter Egges plass 2, Trondheim 22 96 16 00 6345.05.03624 

Tlf.  73 89 23 36   Org.nr. 
randi.selseth@husbanken.no post@husbanken.no www.husbanken.no 942 114 184 

 

 
Frøya kommune   
Postboks 152  
7261  Sistranda   
 
 
 

Midlertidig svarbrev - forespørsel - investeringstilskudd - 
Morgendagens omsorg nytt helsehus 
 
Vi viser til forespørsel om investeringstilskudd dat. 19.12.17. 
 
Vi ber om at kommunen bekrefter antall personer som har eller vil få vedtak om aktivitet, jf. 
kulepunkt 6 i møtereferatet. I tillegg ber vi om antall samtidige brukere for dagaktivitetssenteret. 
 
Oppstart er oppgitt til oktober i år. Ettersom samtlige plasser i prosjektet ikke gir netto tilvekst, vil 
forespørselen / søknaden ikke være prioritert og vi vet pr i dag ikke når søknaden kan behandles.   
 
Forespørselen vil oversendes Fylkesmannen for uttalelse. 
 
 
Med hilsen 
HUSBANKEN 
 
 
 
 
Randi Selseth 
seniorrådgiver 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 082  

Arkivsaksnr.: 17/3391    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE, JANUAR 2018  

 

NYTT PUNKT VEDRØRENDE GODTGJØRING VED FRAVÆR 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 
 
Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
 
Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Folkevalgtes arbeidsvilkår gyldig fra 31.01.18 

 

Saksopplysninger:   

 
I dagens reglement for godtgjøring til folkevalgte er det ingen punkt som omhandler dette med 
sykemelding, untatt for ordfører.  
 
Reglementet sier videre i pkt 15: «Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i 
dette reglementet, forelegges det formannskapet.»  
 
Dette er en slik sak som krever ny fortolkning, da dette er en mangel i dagens reglement. 
  
Rådmann har undersøkt med andre kommuner, samt KS om vanlig praksis i kommunene knyttet til 
problemstillingen. Fra KS har kommunen fått følgende svar: «Dersom den folkevalgte, ordfører eller 
andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin 
godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte omfattes i utgangspunktet 
ikke av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å likestille folkevalgte med 
arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter...» 
 



Etter en kontakt med det lokale NAV kontoret 09.01.18, har kommunen fått følgende svar i sin 
henvendelse om refusjon av møtegodtgjøring: «politiske resentanter er å betrakte som frilansere, 
og at de ikke er i et ansettelsesforhold. Derfor har de ikke rett på refusjon fra NAV» 
 
Dette vil si at kommunen ikke får refundert for møtegodtgjøring til den sykemeldte politikeren. 
 

 

Vurdering: 
 
Det er undersøkt med flere kommuner, og de fleste håndterer problemstillingen i tråd med KS sin 
anbefaling. Dette for å ivareta forutsigbarhet hos den sykemeldte folkevalgte.  
 
Rådmann innstiller derfor på at det tas inn et nytt punkt 9.3 i reglement for folkevalgtes 
arbeidsvilkår, og forslår følgende tekst: 
 
Folkevalgte, untatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

GODTGJØRINGS-

REGLEMENT FOR 

FOLKEVALGTE 
 

2017-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revidert i januar 2018.  
Nytt punkt 9,3 
 
 
 
 
Beathe Sandvik Meland 
Ass.rådmann 
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1. ORDFØRERS GODTGJØRELSE. 

1.1 Godtgjøring: 

Ordfører godtgjøring per år fastsettes lik stortingsrepresentants godtgjøring. Ordføreren likestilles 
med ansatte i Frøya kommune når det gjelder sosiale rettigheter. 

1.2 Feriepenger: 

Ordfører gis feriepengegodtgjørelse på lik linje med fast ansatte. 

1.3 Ettergodtgjørelse: 

Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjørelse med samme beløp som 
ordførergodtgjørelsen for inntil 3 måneder. Forutsetningene for ettergodtgjørelse er at ordfører ikke 
går tilbake til sin ordinære stilling før avsluttet valgperiode og at avgått ordfører ikke har annet 
arbeidsforhold i de tre månedene. Avgått ordfører skal ellers stille seg til rådighet for egnede 
tjenester for kommunen i tiden for ettergodtgjørelse. 

1.4 Pensjon: 

Ordfører skal ha rett til pensjonsordning på lik linje med fast ansatte. 

1.5 Sykelønnsordning: 

Ordfører skal ha rett til sykelønnsordning på lik linje med fast ansatte. 

1.6 Ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10: 

Ordfører skal ha rett til ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10.  

1.7 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk 

Mobil: Ordfører har kommunal mobiltelefon, der Frøya kommune dekker alle utgifter.  
IKT: Ordfører har sin faste arbeidsplass på herredshuset, og har tilgjengelig det som kreves for å 
utøve sitt verv. Utover dette tilstås ordfører samme ordning som øvrige 
kommunestyrerepresentanter – se pkt 11. 

1.8 Hva inngår i vervet 

Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til ordførervervet. I tillegg utbetales kjøre og 
reisegodtgjøring ihht til gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt ansatte. 
Verv knyttet direkte til ordførervervet godtgjøres ikke særskilt, men verv som vedkommende som 
person er tillagt utenom, godtgjøres på vanlig måte. 
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2. VARAORDFØRERS GODTGJØRELSE 
 
Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år. 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

2.1 Hva inngår i vervet 

Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til varaordførervervet. Godtgjøringen skal dekke 
ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, herunder ferieavvikling og 
kortere sykdomsfravær. Tidspunkt og varighet avtales særskilt årlig. 

 
Når varaordføreren etter særskilt vedtak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, herunder 
kontortid, for kortere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjøring. 

2.2 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk 

Mobil: varaordfører har privat mobiltelefon, der alle utgifter til vervet dekkes etter regning.  
IKT: varaordfører tilstås samme ordning som øvrige kommunestyrerepresentanter – se pkt 11. 

 

3. FORMANNSKAPSMEDLEMMENES GODTGJØRELSE: 
 
Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse tilsvarende 
11,4 % av ordførerens godtgjøring. 

 
Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80. Ved lavere oppmøte 
reduseres godtgjøring tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100 %. 
 
Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året, får 
omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse. 
 
Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året, får godtgjørelse per  
møte i tråd med reglementes pkt. 7. 
 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.  

 

3.1 Hva inngår i vervet 

Den faste godtgjøringen til formannskapsmedlemmene skal dekke forarbeid, etterarbeid og 
møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste for formannskapsmøter. Tapt arbeidsfortjeneste utover 
fastgodtgjøringen dekkes etter legitimert krav. 
 
Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører mottar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i 
kommunestyret og andre komiteer og utvalg.  
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4. HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS 
GODTGJØRELSE. 
 
Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2 % av ordførers godtgjøring pr. år   

 
Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han ikke  
mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder. 
 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

 
Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i 
kommunestyret og andre komiteer og utvalg. 
 

5. GODTGJØRELSE VED FLERE VERV. 
Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss  
5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder. 
 
Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, utbetales godtgjørelsen 
som formannskapsmedlem pluss 5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder 
eller opposisjonsleder.    

 

6. LEDERE AV ANDRE NEMNDERS GODTGJØRELSE: 
Leder kontrollutvalget                  1,8 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13   
Leder kommunalt brukerråd       0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 
Leder av eldrerådet                       0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

 

7. KOMMUNESTYRE-  OG ØVRIGE 
UTVALGSMEDLEMMERS GODTGJØRELSE. 
 
Møtegodtgjørelse for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, kontrollutvalget og 
forliksrådet (K-sak 25/17) settes til NOK 1000,- per møte.  
Møtegodtgjørelse for kommunalt brukerråd, eldreråd og ungdomsråd (K-sak 67/17) settes til NOK 
500,- per møte.  
 
Møtesatsen justeres etter kommunal deflator, pr november hvert år. 
 

8. ANDRE BESTEMMELSER. 
Alle befaringer, kurs og konferanser skal godkjennes av ordfører på forhånd. Utgiftsdekning kun 
dersom dette er godkjent. 
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8.1 Befaringer  

Samme godtgjøring som for møter gis også for befaringer. Unntatt er befaringer som går inn i 
møteberegningen.    

8.2 Kurs og konferanser. 

Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes dersom 
dette er godkjent på forhånd. 

8.3 Korttidsutvalg. 

Medlemmer av utvalg m.v. som nedsettes av politisk organ for å utføre bestemte oppdrag, gis 
kommunale godtgjøringer etter samme regler som ombudsmenn. 

8.4 Andre bestemmelser for varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere 
og opposisjonsleder 

 
Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige godgjøringen. 

 

9. FELLES ARBEIDSVILKÅR: 

9.1 Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste: 

 
For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker kommunen dette 
tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal dekke trekk i lønn og tapte 
feriepenger 
 
For lønnstakere kan det inngås avtale med representantens arbeidsgiver om at det utbetales full lønn 
under deltakelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune refunderer arbeidsgivers lønn- og sosiale 
utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.  Denne ordningen gjennomføres også for politikere 
ansatt i Frøya kommune. Jfr. Frøya kommunes permisjonsreglement. 
 
For å få dekket inntekts-tap i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den 
folkevalgte har hatt et reelt tap som skal erstattes. Dette gjelder både lønnstakere og selvstendig 
næringsdrivende. Det utbetales forholdvis beløp med utgangspunkt i 7,5 timer pr dag. 
 
Selvstendige næringsdrivende gis dekning for sitt inntektstap pr. dag tilsvarende dokumentert brutto 
næringsinntekt for siste år, begrenset til ordførers årlige godtgjørelse dividert med 260. For 
nyetablerte foretak skal næringsinntekt dokumenteres ved revisorbekreftet omsetningsoppgave. For 
nyetablerte foretak, som ikke kan dokumentere sin næringsinntekt, skal ordførers årlige godtgjørelse 
legges til grunn som næringsinntekt, første året. 
 
Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for å ivareta 
kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.  
 
Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter og/eller drøftinger i 
kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt arbeidsfortjeneste 
fullt ut etter regning. 
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Slik frikjøp av medlemmer skal først godkjennes av partiets gruppeleder i kommunestyret og deretter 
endelig godkjennes av ordføreren. Skriftlig melding sendes rådmannen. 
 
Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine tillitsverv.  

 

9.2 VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID. 

 
Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekt utgifter 
til tilsyn og pleie med kr 150.- per time. Refusjon utbetales direkte til den personen som har påtatt 
seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende. Ektefelle/samboer og eldre søsken tilstås 
ikke godtgjørelse. 
 
Legitimerte utgifter utover denne satsen kan imøtekommes ved søknad. 
 
Pensjon, sykepenger og feriepenger: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte 
er fraværende, opparbeider ikke rett til feriepenger, pensjonspoeng eller rett til sykepenger 
 
Hovedtariffavtalens kap 1, § 10: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er 
fraværende, opparbeider ikke rett på slike ytelser. 

 

9.3 SYKEMELDING. 
 

Folkevalgte, unntatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
 

10. REISEREGULATIV. 
 
Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt 
fast ansatte. 
 
Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn. 
 
Folkevalgte bosatt i øyrekka tilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulativ – særavtale om 
dekning av utgifter til reise og kost innenlands§2. 
 
For møter (inkludert gruppemøter) på kommunehuset som starter etter kl 0800 tilstås det dekning av 
kjøreutgifter fra der representanten oppholder seg. Dvs. det skrives reiseregning fra/til 

representantens jobbsted dersom møtet starter og slutter i representantens arbeidstid.  

 

11. GODTGJØRELSE TELEFONI OG DATATRAFIKK 
 
Alle kommunestyremedlemmene, hovedutvalgsmedlemmene, medlemmer i kontrollutvalg og 1. og 
2. vara til kommunestyret deltar i IKT ordningen for folkevalgte. De får IPAD til sin disposisjon i 
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vervet. Utover dette dekkes ikke andre utgifter til IKT, herunder mobil, bredbånd etc. Det innebærer 
at alle saksdokumenter mottas elektronisk. WiFi er tilgjengelig på alle kommunale bygg.  
 
Formannskapsmedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) og hovedutvalgsledere får en 
utgiftsdekning på kr 5000,- pr år som skal dekke deres utgifter til IKT, bredbånd, mobil og evt annet 
IKT utstyr. Dersom et medlem er både i formannskap og hovedutvalg, tilstås beløpet bare en gang.  
 
Dersom et medlem har tjenestetelefon fra privat arbeidsgiver eller fra Frøya kommune, tilstås det 
ikke annen utgiftsdekning enn kr 5000.- 

 

12. KRAV 
 
Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende kan 
fremmes skriftlig fortløpende. Lag gjerne avtale med lønnsavdelingen på hvordan dette praktisk skal 
gjennomføres. 
 
Ønsker noen å samle opp krav, må de fremmes skriftlig av den enkelte møtedeltaker slik: 
 

 For  jan, febr, mars: Innleveres innen 01.04. – utbetales 12.04. 

 For apr., mai, juni: Innleveres innen 01.07. – utbetales 12.07. 

 For juli, august, sept: Innleveres innen 01.10. – utbetales 12.10. 

 For okt, nov, des: Innleveres innen 15.12. – utbetales 31.12. 

 
 

13. REVISJON AV MØTESATS 
Møtesatsen indeksreguleres årlig pr 01.05, i takt med kommunal deflator.  

14. ETISKE RETNINGSLINJER 
Etiske retningslinjer for Frøya kommune gjelder for folkevalgte. Folkevalgte er ellers når det gjelder 
inhabilitet og taushetsplikt omfattet av kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser. 

 

15. REVISJON OG FORTOLKNING AV FOLKEVALGTES 
ARBEIDSVILKÅR 
Reglementet er gjeldende inntil annet blir vedtatt av Kommunestyret. Reglementet skal revideres 
første halvår etter at nytt kommunestyre tiltrer. Eventuelle endringer er gjeldende fra den 1. i 
påfølgende måned. 
 
Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette reglementet, forelegges det 
formannskapet. 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/47    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRATREDELSE AV VERV SOM LEDER AV BRUKERRÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Steinar Sivertsen innvilges fritak fra sitt verv i Kommunalt brukerråd fra 

25.01.18 og ut perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges: 

3. Som leder av Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fratredelse. 

Saksprotokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Steinar Sivertsen søker om fritak fra sitt verv som leder og medlem i Kommunalt brukeråd.  

Årsaken til søknaden er hans helsesituasjon.  

 

Kommunalt brukerråd har pr. 05.01.18 følgende sammensetning: 

 

Medlem Varamedlem  

Halgeir Sandvik – Hørselslaget Ole Håkon Karlsen 

Ivar Martin Johansen – Handikaplaget Rigmor Mathisen 

Marry Greiff – Hjerte- og lungeforeningen Edmund Holm 

Steinar Sivertsen – MS forbundet Kirsten R. Antonsen 

Heidi Taraldsen – Politisk oppnevt Sigrun Sumstad Sørdal  

 

Det har blitt sendt ut informasjon til aktuelle lag og organsisasjoner der de kan komme med 

forslag på nytt medlem som skal inn i Kommunalt brukerråd. 

Eventuelle forslag vil bli ettersendt.  

 

Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 

2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 



kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre trer endelig 

ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres 

fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 

fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt 

medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

4. Trer lederen av et folkevalgt organ endelig ut av organet, skal det velges ny leder. 

 

 

Vurdering: 

 

Dersom et varamedlem velges som medlem, må det også velges nytt varamedlem. 

Tilsvarende gjelder ledervervet.  

 

 

 

 



 
 
 
 

FRØYA KOMMUNE 

V/RÅDMANN 

POSTMOTTAK 

7260 SISTRANDA 

 

        Sistranda 5.12.2017 

 

VARSEL OM FRATREDELSE I VERVET SOM LEDER I BRUKERRÅDET 

På grunn av sykdom kan undertegnede ikke lenger inneha vervet som leder i «Brukerrådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne» og ber derfor om å få fratre dette vervet. 

Ber om at Kommunestyret orienteres slik at ny leder kan velges så snart som mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Streinar Sivertsen 

 



Postadresse Telefon Telefax Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 72 46 32 01 4224.06.21511  

FRØYA KOMMUNE 

Frøya kommune 
 

 
 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 STSK/1588 16/573 033      Sistranda, 01.03.2016 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV BRUKERRÅD FOR 

PERIODEN 2016 - 2019  
 

 

Kommunestyret behandlet i møte 25.02.2016 sak 24/16. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Til nytt Brukerråd velges: 

Medlem Varamedlem 

Fra Hørselslaget: 

Halgeir Sandvik 

  

Ole Håkon Karlsen 

Enstemmig Enstemmig 

Fra Handikaplaget: 

Ivar Martin Johansen 

  

Rigmor Mathisen 

Enstemmig Enstemmig 

Fra Hjerte- og lungeforeningen: 

Mary Greif 

  

Edmund Holm 

Enstemmig Enstemmig 

Fra MS forbundet: 

Steinar Sivertsen 

  

Kirsten R. Antonsen 

Enstemmig Enstemmig. 

Politisk oppnevnt: 

Heidi Taraldsen 

  

Sigrun Sumstad Sørdal 

Enstemmig Valgt med 12 mot 10 stemmer. 

 

Som leder velges: Steinar Sivertsen  Som nestleder velges: Heidi Taraldsen 

 

 

Klagemuligheter: 

Dette vedtaket kan påklages. Rette klageinstans er: Kommunestyret. Klagefristen er 3 uker. 

Klagen sendes til Frøya kommune ved Siv-Tove Skarshaug som også, om ønskelig, vil gi 

nødvendig råd og veiledning. 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Siv-Tove Skarshaug 

Servicevert 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/217    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/218    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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