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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1191 

Sak nr: 

94/22 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
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Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

94/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.22  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 19.05.22 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 19.05.22 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

95/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

REFERATSAKER  

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 
Brev til justisministeren og politimesteren for Trøndelag politidistrikt 

Deltakere generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 24.5.2022 

Generalforsamling Oi prosjekter utsendelse eiere 

Møteinnkalling og saksliste til eiermøte 31.05.2022 

Presentasjon Eiermøte 31.05.2022 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.2.22 

Protokoll generalforsamling i Oi 2022 signert 

Referat eiermøte 31.05.2022 

Sammenslåingsprosessen - orientering eiermøte 31.05.2022 

Signert protokoll Generalforsamling i TrønderEnergi AS 24.05.2022 
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HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
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ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
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16.06.2022 

Arkivsaksnr: 
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73/22 Formannskapet 03.05.2022 

80/22 Kommunestyret 19.05.2022 

98/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

ETABLERING AV TRØNDERSK FORNYBARKONSERN SAMMEN MED 

HITECVISION  

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 

TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 

 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 

virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 

TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i 

TrønderEnergi, samt å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51 % av 

kommunens aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i 

TrønderEnergi. 

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.05.2022 sak 80/22 

 

Vedtak: 

 
Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 

TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 

 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 

virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, TrønderEnergi 

Vekst Holding AS. 

2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi, 

samt å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51 % av kommunens aksjer i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi. 

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
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Kommunestyrets behandling i møte 19.05.22: 

 
Rep. Myrseth fikk permisjon fra kl 12.30 under Trønderenergis orientering. Rep. Dyrø tiltredde møtet. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2022 sak 73/22 

 

Vedtak: 

 
Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 

TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 

 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 

virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, TrønderEnergi 

Vekst Holding AS. 

2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi, 

samt å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51 % av kommunens aksjer i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi. 

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 03.05.22: 
 

Votering: 

Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av R og Sp. 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1: Utdyping av begrunnelse for ny konsernstruktur og strategi for det nye 

fornybarkonsernet Vedlegg 2: Om HitecVision 

Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør 

Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen 

Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og det nye fornybarkonsernet 

etter utskillelsen Vedlegg 6: Oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi 

Vekst Holding AS 

Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler 

Vedlegg 8: Stegene i splitten av TrønderEnergi-konsernet ifm gjennomføring av  

transaksjonen med      HitecVision 
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Saksopplysninger:   

 

1. Bakgrunn 
Gjennom to omfattende strategiprosesser i 2019 og 2021 har styret i Trønderenergi 

sett muligheter for betydelig lønnsom vekst knyttet til det grønne skiftet. Samtidig har 

det gjennom dialoger med eierne i samme periode blitt stadfestet at et stabilt og høyt 

utbytte fra TrønderEnergi er ønskelig. 

Med krav om minimum 66,7 % offentlig eierskap i vannkraftselskaper er dette to 

målsettinger som ikke lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrenset offentlig 

risikokapital tilgjengelig. 

Styret anbefaler derfor en løsning der dagens TrønderEnergi-konsern deles i to, og at 

selskapets eiere gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk 

fornybarkonsern med betydelig nordisk vekstpotensial. Det nye konsernet skal ledes 

fra hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og 

investeringer i og utenfor Trøndelag. Det nye fornybarkonsernet vil bli en 

toneangivende aktør og realisere store satsinger innen fornybar energiproduksjon, 

energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner også 

i Europa. I første fase vil det nye fornybarkonsernet få en investeringskapasitet på 

mellom 15 og 20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på sikt. 

En slik etablering vil verne utbyttekapasiteten for dagens eiere, ivareta eierskap til 

vannkraften og nett (Tensio), og redusere risiko knyttet til ny vekst for dagens eiere 

samtidig som selskapet tilføres nødvendig risikokapital for videre vekst. 

Begrunnelsen for etableringen og hovedtrekkene i strategien for det nye 

fornybarkonsernet er utdypet i vedlegg 1. 
 

Fornybarkonsernet vil fra etableringstidspunktet være eid 50% av TrønderEnergi og 

TrønderEnergis eiere, og 50% av det norske investeringsfondet HitecVision. 

Informasjon om HitecVision finnes i vedlegg 2. 
 

Navn og profil for det nye fornybarkonsernet vil bli offentliggjort etter den 

ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi den 22. juni 2022. 

I løpet av de siste månedene har det vært bred eierinvolvering gjennom flere 

eiermøter og en referansegruppe fra eierne som har gitt innspill. Gitt eiernes 

tilslutning, vil fornybarkonsernet etableres høsten 2022 ved at all virksomhet i 

TrønderEnergi-konsernet - med unntak av eierposten i nettkonsernet Tensio og 

81,02% av eierskapet til TrønderEnergis vannkraft - skilles ut som et eget konsern. 
 

2. Verdiforhold 
HitecVision vil betale for sitt 50% eierskap i fornybarkonsernet ved å tilføre 

fornybarkonsernet kapital tilsvarende egenkapitalverdien av den virksomhet som skilles 

ut fra TrønderEnergi. HitecVision har gjennomført en grundig gjennomgang av 

TrønderEnergis virksomhet, etterfulgt av en forhandling. 

Den fremforhandlede verdsettelsen av virksomheten gir en samlet selskapsverdi på 

7,191 milliarder kr. Hensyntatt gjeld gir dette en egenkapitalverdi på 6,02 milliarder kr. 

Pareto Securities har gitt en vurdering («fairness opinion») av verdsettelsen fra 

HitecVision. Vurderingen er framlagt for styret, som har lagt den til grunn for sin 
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anbefaling til eierne. 

 

Forhandlingsresultatet setter en vesentlig høyere verdi på TrønderEnergis 

virksomhet enn det som har ligget til grunn for tidligere emisjoner. Verdsettelsen 

innebærer derfor en stadfestelse av en betydelig verdiøkning for TrønderEnergis 

eiere. En vesentlig del av den fremforhandlede verdien er knyttet til TrønderEnergi 

sine nye satsinger innenfor elektrifisering og energieffektivisering. Dette viser 

verdien av kapasitetene TrønderEnergis organisasjon har utviklet over flere år, og at 

den strategien som er lagt vil skape nye verdier fremover. 

Som oppgjør for 50% av aksjene i fornybarkonsernet, vil HitecVision skyte inn 1,5 

milliarder kr ved etableringen høsten 2022. Resten skytes inn over en periode på 5 år 

(med mulig forlengelse til 9 år), avhengig av hvor høy den konkrete investeringstakten 

i fornybarkonsernet blir. Strukturen i dette utsatte oppgjøret er beskrevet i vedlegg 3. 
 

Som grunnlag for verdsettelsen og gjennomføring av investeringen, er HitecVision gitt 

visse garantier/forsikringer knyttet til eiendelene som overføres til fornybarkonsernet. 

Disse er beskrevet i vedlegg 4. 
 

3. Eierinteressene i det nye fornybarkonsernet 
Etter etableringen av fornybarkonsernet vil dagens eiere i TrønderEnergi fortsatt eie 

100% av aksjene i TrønderEnergi AS direkte, og samtidig bli indirekte eiere av 50% av 

aksjene i fornybarkonsernet. 

Disse 50% vil være eiet direkte av et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding 

AS), der TrønderEnergi AS vil eie 51% og eierkommunene/KLP til sammen vil eie 

49%. TrønderEnergi Vekst Holding AS blir dermed et datterselskap av TrønderEnergi 

AS fra etableringstidspunktet. 

Nedenfor er en illustrasjon av hovedstrukturen i TrønderEnergi og det nye 

fornybarkonsernet etter utskillelsen. Ytterligere beskrivelse av selskapsstrukturen er 

gitt i vedlegg 5. 
 

Den relative eierfordelingen mellom eierkommunene og KLP til de nevnte 49% av 

aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS vil på fornybarkonsernets første dag tilsvare 

fordelingen mellom aksjonærene i TrønderEnergi AS. Eksempelvis vil en aksjonær som 
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eier 5% av aksjene i TrønderEnergi AS i dag, etter etableringen fortsatt eie 5% av 

aksjene i TrønderEnergi AS, og i tillegg direkte eie 5% av 49% (dvs 2,45%) av aksjene i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS. En oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi 

Vekst Holding AS på etableringstidspunktet følger av vedlegg 6. 
 

Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er fritt omsettelige fra første dag. Dette betyr 

bl.a at eierne har valgfrihet mht hvorvidt de ønsker å øke, beholde, redusere eller selge 

sin eierandel i selskapet. 

 

KLP har signalisert vilje til å kjøpe aksjer fra kommuner som eventuelt ønsker å selge 

aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS ifm etableringen. Det kan også tenkes at andre 

eksisterende eiere vil ønske å øke sin eierandel. TrønderEnergi legger derfor opp til en 

tilrettelagt omorganisering av eierskapet i TrønderEnergi Vekst Holding AS, der eiere 

som ønsker å kjøpe eller selge aksjer kartlegges, og der det deretter gjennomføres et 

samordnet kjøp/salg av aksjer iht standardiserte betingelser og med samme 

verdsettelse som legges til grunn for HitecVisions investering i det nye 

fornybarkonsernet. Mer informasjon om dette vil sendes ut i god tid før 

generalforsamlingen 22. juni 2022. 

Det vil gjelde forkjøpsrett for eksisterende eiere ved salg av aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding 
AS. 

Det er TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision som blir parter i 

aksjonæravtalen for det nye fornybarkonsernet. Avtalen inneholder en rekke 

bestemmelser og mekanismer som beskytter interesser styret i TrønderEnergi anser 

som viktige, også dersom TrønderEnergi Vekst Holding AS i fremtiden skulle redusere 

sin eierandel ned til 20%. En overordnet beskrivelse av innholdet i denne avtalen og 

andre sentrale avtaler følger i vedlegg 7. 
 

4. Forholdet mellom TrønderEnergi og fornybarkonsernet 
TrønderEnergi og fornybarkonsernet vil være forbundet både ved krysseierskap 

og langvarige tjenesteavtaler. 

Krysseierskapet etableres ved at TrønderEnergi og dets eiere fra etableringstidspunktet 

vil eie 50% i fornybarkonsernet gjennom TrønderEnergi Vekst Holding AS, samtidig som 

fornybarkonsernet direkte/indirekte vil eie 18,98% av aksjene i TrønderEnergi Kraft AS. 

Videre så vil fornybarkonsernet levere omfattende tjenester til TrønderEnergi under en 

15-årig avtale. I praksis vil denne avtalen sikre at TrønderEnergi drives videre like godt, 

sikkert og effektivt som i dag, bare med den forskjell at noen av de ansatte som utfører 

arbeidet er ansatt i det nye fornybarkonsernet og ikke i TrønderEnergi. Denne avtalen 

er også omtalt i vedlegg 7. 
 

En av hensiktene bak at det nye fornybarkonsernet har fått anledning til å kjøpe en 

minoritetsandel i vannkraftproduksjonen er at fornybarkonsernet skal ha en 

egeninteresse av å levere gode og kostnadseffektive tjenester til vannkraftselskapene 

basert på en selvkost-modell. 
 

5. Ivaretakelse av konsernets ansatte 
Ca 90% av de ansatte i dagens TrønderEnergi vil automatisk overføres til det nye 

fornybarkonsernet etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at de 
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ansatte viderefører sine arbeidsforhold og sine arbeidsvilkår, til ny formell 

arbeidsgiver. Det blir ingen overtallighet i forbindelse med prosessen. 

Ca 10% av konsernets ansatte blir igjen i TrønderEnergi Kraft AS. Denne gruppen vil 

bekle de leder- og styringsroller som vannkraftlovgivningen krever at selskaper som 

eier vannkraftproduksjon skal ha tilgang til. I tillegg vil avdelingen for utførende 

vedlikehold av vannkraftanlegg forbli ansatt i TrønderEnergi Kraft AS. Dette er ansatte 

som ikke har oppgaver ifm virksomheten som overføres til fornybarkonsernet. 

Det er gjennomført en omfattende forankrings- og drøftingsprosess med de ansattes 

tillitsvalgte i TrønderEnergi om de planlagte endringene. Den grundige og reelle 

involveringen har gjort tillitsvalgte og ansatte trygge på prosessen og alle 

arbeidstakerorganisasjonene har gitt sin tilslutning. Eventuelle forhold som ikke 

reguleres av reglene om virksomhetsoverdragelse, planlegges løst ved frivillige 

ordninger. 

 

De ansattes representanter i styret i TrønderEnergi har stilt seg bak anbefalingen til 

eierne om å gi sin tilslutning til etableringen av fornybarkonsernet sammen med 

HitecVision. Det er derfor styrets oppfatning at de ansatte er godt ivaretatt i denne 

prosessen. 
 

6. Videre tidsplan og nødvendige eierbeslutninger/eierinvolvering 
Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med 

HitecVision er tenkt gjennomført gjennom flere transaksjoner, selskapsstiftelser, 

fisjoner og virksomhetsoverdragelser. Disse er kort oppsummert i vedlegg 8. 
 

Nedenfor følger en oppsummering av de eierbeslutninger som kreves for at 

planene skal kunne gjennomføres. 
 

6.1 Vedtak om fisjon 
Det planlegges en ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2022, der eierne i 

TrønderEnergi AS skal ta stilling til om de godkjenner fisjonen av TrønderEnergi AS 

som er nødvendig for å etablere fornybarkonsernet. Formell innkalling til denne 

generalforsamlingen vil bli sendt ut så snart den er ferdig forberedt med fisjonsplan 

mm, antakelig ca. 8. juni 2022. 

Det er TrønderEnergis vurdering at dette oversiktsnotatet med vedlegg inneholder 

tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon til å danne grunnlag for den kommunale 

behandlingen av spørsmålet om fisjon også før formell innkalling til generalforsamling 

med vedlegg foreligger. 
 

6.2 Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS 
I generalforsamlingen 22. juni vil også kapitalforhøyelsen i TrønderEnergi Vekst 

Holding AS godkjennes (omtalt i vedlegg 7). Det vil sannsynligvis gjennomføres ved at 

generalforsamlingen treffer beslutning om tildeling av styrefullmakt til 

kapitalforhøyelse, og ved at hver av eierne i TrønderEnergi AS gir styreleder fullmakt 

til å tegne hver eiers andel i slik kapitalforhøyelse (eierne skyter tilbake deler av 

aksjene mottatt i TrønderEnergi Vekst Holding AS, slik at de samlet reduserer sin 

direkte eierandel fra 100% til 49%). 
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6.3 Beslutning om å opprettholde, redusere eller øke eierens aksjepost i 

TrønderEnergi Vekst Holding AS 
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er omsettelige fra første dag. Den 

tilrettelagte prosessen for omsetning av aksjer mellom eierne i TrønderEnergi Vekst 

Holding AS (jf. punkt 3 over) er tenkt gjennomført umiddelbart etter gjennomføring av 

HitecVisions investering i fornybarkonsernet, rundt 

1. september 2022. Dette er for å muliggjøre kjøp og salg basert på samme verdi som 

den som er fremforhandlet med HitecVision. Dette betyr at kommuner som ønsker å 

kjøpe eller selge aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS gjennom den tilrettelagte 

prosessen, må fatte relevante beslutninger om dette i god tid før 1. september 2022. 
 

6.4 Tiltredelse av aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS 
Som nevnt over vil det etableres en egen aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst 

Holding AS. Denne aksjonæravtalen trer i kraft ved gjennomføring av fisjonen, men det 

legges opp til at denne undertegnes av de respektive eierne i TrønderEnergi Vekst 

Holding AS (og TrønderEnergi AS) i forbindelse med generalforsamlingen omtalt i 

punkt 6.1 og 6.2. Forslag til aksjonæravtale vil sendes ut innen utgangen av april 2022. 

 

 

6.5 Oppsummering av fullmakter som den enkelte eier må 

medbringe på generalforsamling 22. juni 2022 
Eierne vil bes om å bidra til følgende formelle handlinger i den ekstraordinære generalforsamlingen 

22. juni 2022: 
1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 

virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi, 
samt å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51% av kommunens aksjer i 
TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi. 

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 

6.6 Støtte til den kommunale beslutningsprosessen 

TrønderEnergi antar at det er nødvendig med kommunal beslutningsprosess i hver 

eierkommune før kommunene kan avgi stemme på den ekstraordinære 

generalforsamlingen 22. juni og før aksjonæravtalen for TrønderEnergi Vekst Holding AS 

kan inngås. 

TrønderEnergi vil tilby informasjonsmøter på video (Teams) den 26. april kl 11-12 og 

29. april kl 11- 12, for å gi svar på spørsmål fra kommunene ifm saksforberedelse og 

gjennomføring av sine respektive beslutningsprosesser. Eventuelt behov for 

ytterligere bistand avklares nærmere. 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren anbefaler Frøya Kommunestyret å gir sin tilslutning til fremlagt plan for 
omorganisering av virksomheten i TrønderEnergi som vist i saken. 
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INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2021  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 
Premieavvik fra 2021 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige 
endringer: 
 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 5.257.152 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 268.115 

D 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 43.715 

D 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.229 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 5.571.211 
 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 94/22 

 

Vedtak: 
Premieavvik fra 2021 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 5.257.152 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 268.115 

D 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 43.715 

D 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.229 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 5.571.211 
 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 
Premieavvik fra 2021 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 5.257.152 

D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 268.115 

D 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 43.715 

D 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.229 

K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 5.571.211 

 

 

Vedlegg: 
 

 

 

Saksopplysninger:   
Regnskapet for 2021 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 5.571.211,00. Dette 
fremkommer ut fra følgende forhold: 
 

D 219550001 PREMIEAVVIK - KLP Kr  5.257.152 

D 219640001  ARBG.AVG - PREMIEAVVIK KLP Kr     268.115 

D 239550002 PREMIEAVVIK - SPK Kr     43.715 

D 239640002 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK SPK Kr       2.229 

    Netto premieavvik: Kr. 5.571.211 

 

Vurdering: 

 

Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom 

denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet. Hvis negativ, blir den utgiftsført.  

Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke 

oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket 

påvirker kommunens resultat. 

 

For 2021 ble den negativt og derfor må inndekkes fra disposisjonsfond. Frøya kommune har som 

regel at alle pensjonskostnader skal gjøres opp første år, dvs. ta hele kostnaden påfølgende år, slik 

det foreslås her.  

 
 
Premieavvikene  

Pensjonspremie (skulle ha belastet regnskapet)  

– Beregnet pensjonskostnad (faktisk belastning på regnskapet)  

= Årets premieavvik (som oftest er dette en «inntekt»)  

Kommuneregnskapet følger «anordningsprinsippet». Alle kjente utgifter og inntekter i året tas 

med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes 

(jf. §14-6 tredje ledd bokstav c).  

IKKE regnskapslovens prinsipp: Årets opptjening føres som inntekt. De tilhørende utgiftene 

kalles «kostnader» og belastes årets regnskap.  
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Slik oppstår premieavvik for 2021 
(f.eks. når den betalte pensjonspremien er større enn den beregnede pensjonskostnaden) 
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FRØYA KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP OG  ÅRSBERETNING FOR 2021  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap og  

kommunens årsberetning 2021 tas til orientering. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 93/22 

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap og  

kommunens årsberetning 2021 tas til orientering. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 09.06.22: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap og  

kommunens årsberetning 2021 tas til orientering.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i saken: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap og  

    kommunens årsberetning 2021.  
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2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til  

    fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 

 

Vedlegg: 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta 

årsregnskap og årsberetning, jfr. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapets funksjon er å gjøre 

rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som kommunen har til rådighet, og må sees i 

sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste 

dokumentene en kommune avgir i løpet av året. 

 

I følge kommuneloven §14-6 og § 14-7 skal årsregnskap og årsberetning avlegges innen 

henholdsvis 22.02. og 31.03. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 15.04. 

Kommunestyret må behandle årsregnskapet og årsberetning innen 30.06. 

 

Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomisk oversikt og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for 

årsregnskapet har kommunen stor frihet til selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall 

på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.  

 

Kommunekassens årsregnskap  

Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god 

kommunal regnskapsskikk, og er avlagt innen fristen.  

 

Driftsregnskapet 

Driftsregnskapet viser at kommunekassen hadde kr 400,1 millioner til fordeling netto drift i  

2021.  

 

Brutto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter på kr 79,5 millioner. 

 

Netto driftsresultat viser at driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag og er på kr 

88,5 millioner. 

 

Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på 17,6 %. Kommunens måltall er 2 %.  

 

De enkelte rammeområdene i kommunen har store variasjoner i resultat, og dette skyldes blant 

annet pensjonsutgifter med en merkostnad på ca. kr 11,6 millioner. Resultatet for de enkelte 

rammeområdene i kommunen fordeler seg slik:  

 

• Rammeområde felles hadde et mindreforbruk på kr 20,8 millioner. 

• Innen oppvekst var merforbruket på kr 5,82 millioner (korrigert for merkostnader til pensjon 

var dette kr 3,04 millioner). 
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• Innen helse og mestring var merforbruket på kr 22,5 millioner (korrigert for merkostnader til 

pensjon var dette kr 17,44 millioner). 

• Innen kultur og idrett var merforbruket på kr 0,55 millioner.  

• Allmenne- og tekniske tjenester hadde et merforbruk på kr 2,3 millioner (merkostnad til 

pensjon utgjorde kr 2,95 millioner av beløpet).  

 

Kommunen kommer ut med et godt resultat for 2021 på tross av at flere rammeområder hadde 

et merforbruk, samt at kommunen fikk en merkostnad på pensjon. Det gode resultatet skylles 

særlig at kommunens skatteinngang på inntekt og formue var høyere enn budsjettert for 2021, 

samt overføringer fra Havbruksfondet.  

 

Investeringsregnskapet 

Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2021 var på kr 347,5 millioner mot kr 

295,8 millioner i 2020. Investeringene ble ca. kr 38,2 millioner høyere enn revidert budsjett.  

 

Lånefinansieringen av anleggsmidler ble i 2021 på kr 111,5 millioner mot kr 191, millioner i  

2020. 

 

Kommunen hadde kr 0 udekket i investeringsregnskapet.  

 

De største investeringene knytter seg til investeringer til Morgendagens omsorg, nye 

høydebasseng, sanering og oppgradering av VA Sistranda Midtre og aksjer.  

 

Balanseregnskapet 

Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. 

 

Egenkapitalen er økt fra kr 819,5 millioner i 2020 til kr 1,1 milliard i 2021.  

 

Egenkapitalandelen er på 32,6 %.  

 

Disposisjonsfond er gjennom året økt med kr 79,4 millioner fra kr 176,3 millioner til kr 255,7 

millioner og utgjør nå 50,7 % av driftsinntekten.  

 

Bundet driftsfond er gjennom året økt fra kr 36 millioner til kr 44,1 millioner.  

 

Noter til regnskapet 

Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke 

regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til de 

poster i regnskapet som kommenteres.  

 

Konsolidert årsregnskap  

Etter ny kommunelov skal det også avgis et konsolidert regnskap. Kommunen har ingen 

særregnskap som skal konsolideres slik at kommunekassens årsregnskap dekker kravene til 

konsolidering. 

 

Årsberetningen 

Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.  

Årsberetningen er avlagt innen fristen og inneholder de opplysninger om regnskapet og de 

redegjørelser som loven krever. 
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Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om 

forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets 

utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av 

året. Dette gjøres ofte sammen med årsberetningen. 

 

Andre kommentarer  

De grunnleggende kravene til økonomiforvaltningen skal bidra til at den økonomiske 

handleevnen blir ivaretatt over tid, at planene er realistiske, at finans- og gjeldsforvaltningen 

ikke innebærer vesentlig risiko og at betalingsforpliktelsene kan innfris ved forfall. (Se 

vedlagte skjema for vurdering av kommunaløkonomisk bærekraft). 

  

Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om kommunens betalingsevne.  

Likviditetsgraden er 3,8. Denne bør normalt være større enn 2. 

 

Gjeldsgraden er på 295 %. Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til 

inntekter. Dersom en kommune har høy gjeldsgrad, fører dette til høye årlige utgifter til 

avdrag og renter i lang tid fremover. 

 

Kommunestyret kan legge føringer for hvordan bevilgningene skal brukes gjennom 

budsjettpremisser. Avvik fra budsjettpremisser skal redegjøres for i årsberetningen. I  

årsberetningen er det redegjort for avvik fra budsjettpremissene. 

 

Revisjonsberetning  

Kommunekassens og kommunens årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.  

 

Revisjonsberetningen er datert den 19.04.2022, og er avgitt som en ren beretning.  

 

Revisor gir en presisering når det gjelde note 10 i regnskapet som omhandler forholdet 

mellom betalt avdrag og minimumsavdrag. Etter bestemmelsene om minimumsavdrag i 

kommuneloven skulle det i årsregnskapet for 2021 vært utgiftsført avdrag med minst kr  

34.069.374. Det er utgiftsført for lite avdrag med kr 272.022 i årsregnskapet for 2021. Dette 

ville ha redusert netto driftsresultat hvis det hadde blitt korrigert. På grunn av beløpets 

størrelse vurderer revisor at forholdet ikke har noen betydning for revisors konklusjon om 

regnskapet. 

 

Nummererte brev 

Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i 

nummerert brev. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre 

feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll. 

 

Kommunen har ikke mottatt nummerert brev. 

 

Kontrollutvalgets uttalelse  

Det følger av kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 andre  

ledd at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før 

de avgir innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. 

 

Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
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Vurdering: 

 

Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på  

betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) regnskapsskikk 

samt kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. I tillegg at årsberetningen  

omtaler de forhold loven krever. 

 

Kommunes årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, og avgitt  

innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift. 

 

Sekretariatet vil trekke fram følgende om avlagt årsregnskap og årsberetning: 

• Flere rammeområder har et overforbruk i drift ihht. revidert budsjett. 

• Kommunen kommer ut med et godt netto driftsresultat som følge av at kommunens  

skatteinngang på inntekt og formue var høyere enn budsjettert for 2021, og som følge  

av overføringer fra Havbruksfondet.  

• Kommunen har en høy gjeldsgrad og vil være sårbar ved renteøkning og/eller bortfall 

av inntekter. 

• Den økonomiske internkontrollen på overordnet nivå for kommunen er vurdert som  

tilfredsstillende. 

 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag.  

Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskapet og 

årsberetningen. 
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GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2021 MED ÅRSBERETNING OG 

ÅRSRAPPORT  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Årsregnskap for 2021 med årsberetning og årsrapport godkjennes som fremlagt. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 95/22 

 

Vedtak: 

 
Årsregnskap for 2021 med årsberetning og årsrapport godkjennes som fremlagt. 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsregnskap for 2021 med årsberetning og årsrapport godkjennes som fremlagt. 

 

Vedlegg: 

 

1. Årsregnskap 2021 

2. Årsberetning og årsrapport 2021 

3. Avkastningsrapport Frøya kommune 2021 

4. Revisjonsberetning 2021 for Frøya kommune 

5. Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 2021 med årsberetning og 

årsrapport 

6. Presisering til kontollutvalgets sak 15-22 
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Bakgrunn for saken: 

Budsjett- og regnskapsforskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om hvordan 

kommuner skal avlegge årsregnskap og kommuneloven § 14 beskrive hvordan årsregnskap og 

årsberetning skal behandles. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som 

disponeres i året, og anvendelsen av disse. 

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk og det er 

kommunestyret selv som vedtar årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet. 

I tråd med regnskapsforskriften utarbeides en årsberetning som er signert økonomisjefen og 

kommunedirektøren. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt revisor for behandling. 

De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i 

møte 2.5.22 sak 15/22. 

 

Saksopplysninger:   

I årsberetningen og årsrapporten analyseres og beskrives resultatet for 2021 og den 

økonomiske tilstanden til kommunen. I tillegg til å oppsummere regnskapsåret 2021 er det 

viktig å danne seg et bilde av utviklingen fremover og videre ha en plan for hvordan en skal 

løse de økonomiske utfordringene. 

Kommunens totale regnskapsresultat for 2021 viser et overskudd (netto driftsresultat) på 

88,53 mill kr og skyldes i all hovedsak inntekts- og formueskatt som for 2021 ble på hele 

469,67 mill kr mot 389,52 i 2020.  

I 2021 lå Frøya kommune hele 248 % over landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig skatt på 

inntekt og formue per innbygger i Norge ligger på 36 257 kr. For Frøya er summen hele 90 

252 kr per innbygger. Som kjent beholder kommunen 40 % av all skatt på inntekt og formue – 

resterende 60 % går til inntektsutjevning til skattesvake kommuner. For 2021 betaler hver 

«Frøyværing» 32 397 kr i skatteutjevning! 

Driftsregnskapet for rammeområdene for 2021 viser et merforbruk på 7,19 mill. I dette 

beløpet ligger det en utgiftsføring på 7,47 mill kr knyttet til forskuttering av veiprosjekter i 

perioden 2005 – 2012. Dette er en reversering av en inntektsføring i 2020 vedr tilbakebetaling 

av forskutteringen fra fylkeskommunen. Basert på denne avtalen, ble denne tilbakebetalingen 

regnskapsført som en inntekt i 2020. Etter samtale med revisjon bør slike inntekter føres i 

investeringsregnskap. Denne omposteringen/reverseringen ble derfor gjennomført i 2021 og 

med det denne ekstra utgiftsposten på 7,47 mill kr. Ser man bort i fra denne ekstra 

utgiftsposten viser driftsregnskapet et lite mindreforbruk på 0,28 mill kr.  

 

Vurdering: 

God økonomistyring er grunnmuren i effektiv ressursforvaltning.  

I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av 

økonomien svært viktig gjennom å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og 

oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen.  
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Selv om driftsregnskapet viser et lite mindreforbruk total sett, har flere av virksomheter 

betydelig merforbruk. Noe av årsaken til dette er betydelige økninger i pensjonsutgiftene, 

innleie av vikar for å holde en forsvarlig drift, barnevern og NAV sosialtjenesten, økte 

driftsutgifter til strøm, forsikring og utstyr. Det å finne flytsonen når mye av merforbruket 

skyldes utforutsette kostnader og utgifter kan være en utfordring for våre virksomhetsledere.  

FRAMSIKT, vårt nye system for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og 

virksomhetsstyring, er et godt verktøy for våre virksomhetsledere for økonomi- og 

driftsrapportering og for våre kommunalsjefer for oppfølging.  God økonomistyring er 

grunnmuren i effektiv ressursforvaltning. 

Sykefraværet i 2021 var på 8,52 % noe som er en reduksjon med hele 1,42 % fra 2020. Det er 

i perioden langtidsfraværet som er betydelig redusert med 1,4 % og egenmeldinger har økt 

med 0,3 %. Målsetningen er fremdeles å redusere sykefraværet med inntil 1,5 %. Arbeidet 

med sykefraværet skal alltid være et fokusområde. Det arbeides videre med konkrete planer 

og tiltak på virksomhetene som vil bety mer stabil bemanning på våre tjenester. 

For 2021 har fokuset vært på følgende FNs bærekraftsmål:  

 God helse og livskvalitet  

 Rent vann og avløp 

  Frøya som et bærekraftig samfunn  

 Livet i havet og mikroplast.  

 

I 2021 ble de også utarbeidet en økonomistilstandsrapport som hadde som formål gi 

kunnskapsgrunnlag for kommunestyrets økonomidebatt der temaet var blant annet å utarbeide 

økonomiske handlingsregler med fokus på langsiktig forvaltning. Den økonomiske 

bærekraften til langsiktighet i den økonomiske styringen av kommunen er stadig i bedring.   

Handlefrihet og ivaretakelse av generasjonsprinsippet er bærende elementer i vår forvaltning. 

Kommunedirektørens overordnede mål for økonomistyringen er at den skal kunne håndtere 

uforutsette hendelser uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet. 

Fra 2021 til 2022 har disposisjonsfondet økt fra 176,3 mill kr til 255,7 mill kr – dvs at 

disposisjonsfondet per 31.12.2021 er på 134,6 % av brutto driftsinntekt som var på 665,77 

mill kr. Kommunestyrets vedtatte finansielle måltall er at disposisjonsfondet skal utgjøre 

minst 10 % av brutto driftsinntekter.  

Frøya kommunes brutto lånegjeld er per 31.12.2021 på 1 409,5 mill kr. Korrigert for selvkost- 

og VAR -området, startlån og refusjon fra Husbanken ifb med tilskudd til Frøya helsetun som 

tilsammen utgjør 639,3 mill kr, er netto lånegjeld (rente sensitiv gjeld) på 851,2 mill kr. Det 

vil si at netto lånegjeld er 127,9 % av brutto driftsinntekter mot 136,1 % i 2020. 

Kommunestyrets måltall er denne %-en skal ligge på 90 % eller mindre.  

Netto finansutgifter i 2021 var på totalt 27,2 mill kr. Netto renteutgifter er renteinntekter med 

1,28 mill kr, utbytte fra Trønderenergi med 5,43 mill kr, fond- og aksjer forvaltet av Grieg 

forvaltning med 8,05 mill kr – som er 2 mill lavere en budsjetter. Netto finans – og avdrag er 

på 4,1 % av brutto driftsinntekter. Kommunestyret måltall er at denne %-en skal være mindre 

enn 5 %. 
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Per 31.12.2021 hadde vi omløpsmidler på 902 mill kr minus kortsiktig gjeld på 238,7 mill kr. 

Dette gir en arbeidskapital på 663 mill kr og utgjør 99,6 % av brutto driftsinntekter. Av 

arbeidskapitalen utgjør blant annet bankinnskudd og kontanter 514 mill kr. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

96/22 Formannskapet 09.06.2022 

102/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2022  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2022 til orientering.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 96/22 

 

Vedtak: 

 
 Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2022 til orientering.  
 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2022 til orientering.  

 

Vedlegg: 

 
1. tertialrapport - økonomi og drift (som PDF) 

 

 

Saksopplysninger:   

 
 I henhold til årshjulet for økonomi og budsjett skal det avlegges økonomisk tertialrapportering i juni 

og oktober. I tillegg skal det avlegges økonomistatus til FSK og KST i mars, august og desember. 

Årsregnskap rapporteres i mai/juni i påfølgende år. 

 

Vurdering: 

 
Nettoresultatet for rammeområdene 1. tertial har et mindreforbruk på 3,50 mill kr. I dette resultatet er 

det kostnadsført Koronautgifter i perioden januar - april med kr 3,47 mill kr.  Der merutgiftene for 

Helse og mestring er på 2,26 mill kr, Allmenne og tekniske tjenester på 0,53 mill kr, Fellestjenester på 

0,28 mill kr, Oppvekst på 0,24 mill kr og Kultur på 0,09 mill kr.  
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I revidert nasjonalbudsjett (RNB) fikk kommunene ikke kompensert disse utgiftene. Det presiseres at 

disse ekstraordinære utgiftene skulle kompenseres kr for kr i henhold til regjeringen og KS. 

Kommunalminister Gjeldsvik sier i en artikkel i Adresseavisen at det vil komme en rapport i 

september då. Vedr. koronapandemien og kommune må avvente eventuell kompensasjon til da.  

 

Med andre ord, om vi hadde fått denne kompensasjonen, ville mindreforbruket per 1. tertial vært på 

6,97 mill kr. 

 

Ser man på de sentrale inntektene for perioden er de 13, 45 mill høyere enn budsjettert. Økt inntekts- 

og formueskatten utgjør 5,81 mill kr, økt rammetilskudd 7,56 mill kr og eiendomsskatt er 0,076 mill 

kr høyere.  

 

Finansinntekter og utgifter er på 6,30 mill kr høyere enn budsjettert, der tap på finansielle 

omløpsmidler (Grieg Investor) på 7,56 mill kr utgjør den største delen.  Renteutgiftene er 4,22 mindre 

enn budsjettert. Det presiseres her at økning i rentene vil føsrt gjøre seg gjeldene på 2. og 3. 

tertialrapportering.    

  

Sum summarum bidrar dette til at totalt mindreforbruk for kommunen, i forhold til budsjett og 

regnskap, er på 5,97 mill kr hittil i år. 

 

Linken til tertsialrapporten finner du på vår hjemmeside under POLITIKK og Flisen 

«Dokumenter for politikere». 

 

https://pub.framsikt.net/2022/froya/mr-202204-1_tertialrapport_-

_2022,_økonomi_og_drift/ 
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BUDSJETTREVIDERING, DRIFT NR 2, 2022  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommunestyre vedtar budsjettrevideringen slik den er fremlagt og at det blir foretatt 
budsjettjusteringer for 2022 for følgende rammeområder: 

 

 RO1: fellestjenester     kr 1 180 000 

 RO 2: Oppvekst     kr 1 290 000 

 RO 3: Helse og mestring    Kr 2 313 000 

 RO 4: Kultur og Idrett     Kr    200 000 

 RO 5: Allmenne – og tekniske tjenester  Kr 2 800 000 

Totalt       Kr 7 783 000 

 

Budsjettrevideringen for 2022, drift på kr 7 783 000, finansieres gjennom økt skatteinngang. 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 101/22 

 

Vedtak: 

 
Frøya kommunestyre vedtar budsjettrevideringen slik den er fremlagt og at det blir foretatt budsjettjusteringer for 

2022 for følgende rammeområder: 

 

 RO1: fellestjenester     kr 1 180 000 

 RO 2: Oppvekst     kr 1 290 000 

 RO 3: Helse og mestring    Kr 2 313 000 

 RO 4: Kultur og Idrett     Kr    200 000 

 RO 5: Allmenne – og tekniske tjenester  Kr 2 800 000 

Totalt       Kr 7 783 000 

 

Budsjettrevideringen for 2022, drift på kr 7 783 000, finansieres gjennom økt skatteinngang. 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar budsjettrevideringen slik den er fremlagt og at det blir foretatt 
budsjettjusteringer for 2022 for følgende rammeområder: 
 

 RO1: fellestjenester     kr 1 180 000 

 RO 2: Oppvekst     kr 1 290 000 

 RO 3: Helse og mestring    Kr 2 313 000 

 RO 4: Kultur og Idrett     Kr    200 000 

 RO 5: Allmenne – og tekniske tjenester  Kr 2 800 000 
Totalt       Kr 7 783 000 

 

Budsjettrevideringen for 2022, drift på kr 7 783 000, finansieres gjennom økt skatteinngang. 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2022 og kommuneproposisjon for 2023 den 

16.05.2022. Med bakgrunn i RNB, KS sin prognose for skatteinngang på inntekt og formue 2022 

og framlagt tertialrapport, der det er beskrevet en del ekstraordinære kostnader.  
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Som modellen viser er anslaget på skatt og formue og inntekt økt betydelig i forhold til det som ble 

lagt som grunnlag i kommunens budsjettvedtak som var på 303,4 mill kr. Anslaget til KS viser er nå 

515,7 mill kr. Det presiseres at tabellen over er prognoser og estimater og må ikke leses om fakta. 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 gitt et anslag vedr. økning av skatt på 

inntekt og formue på 17,4 mrd. Kr – og er en av forklaringene til denne økningen for Frøya 

kommune.    

I tillegg har regjeringen i RNB lagt inn en netto økning i frie inntekter på 8,3 mrd. Kr.  

 

Vurdering: 

 
Forslag til budsjettrevidering, drift nr 2, 2022: 

 

Flere av postene kommer som egne saker i FSK og KST 9. juni og 16. juni. 

Når det gjelder Brann & Redning innbefatter Depotpakke øyrekka og Sistranda følgende: 

Depotpakker brann og ulykkesberedskap i øyrekka:  

 Brannpumpe Otter  

 1 x Sugeslangepakke for brannpumpe 

 1 x Grenrør for brannslanger, 2 x nor-lås 1 inn, 2 x nor-lås 3 ut 

 Strålerør x 2, nor-lås 3 

 3 x kort 2,5’’ brannslange med nor-lås kobling 
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 6 x lyngbrannsmekkere 

 Vernebekledning/verneutstyr for 6 personer.  

 Trillevogn med mulighet for ATV-‘’påheng’’ 

 

Tot. 5 pakker. (Inntian, Sauøya, Gjessingen, Sørburøya, & Halten) 

Lokale tilstedeværende rundt depotene tenkt til å bruke brannvernutstyret for å gjøre en 

begrensende innsats i påvente av brannmannskaper fra hovedstasjonen på Sistranda, må i tillegg til 

vernebekledning/utstyr også ha opplæring jevnlige øvelser og ha en form for ansettelsesforhold i 

Frøya kommune. jfr. Aktuelle Lovverk. 

Lyngbrannpakke Sistranda stasjon: 

 ATV-henger/varehenger (sjekkes iht. Veitrafikklov) ca. 25 000,- 

 2 x bærbar brannpumpe, nor-lås 1 ut. 

 Sugeslange for brannpumpe 

 1200 meter lyngbrannslange 1’’ med klokobling 

 4 x strålerør skogbrann med klokobling, enkel type 

 2 x grenrør, 1 x nor-lås 1 inn, 2 x klo ut 

 6 x 2,5’’ brannslange med nor-lås 1 inn 

 4 x løv/brannblåsere med min 300 km/t utstrømningshastighet 

Brann i terreng er vurdert som høyrisikohendelse både i overordnet ROS-analyse for Frøya, og i 

brannvesenets egne ROS-analyser. Derfor ser vi et stort behov for å styrke våre innsatsmuligheter 

ifh. til brann i terreng. Vi jobber målrettet forebyggende mot terrengbrann og har stort øvingsfokus 

på innsats i terrengbrann, men ser tydelig at vi har for svak kapasitet på slokkeutstyr. NB: ser også at 

som følge av ‘’sitkagrankampen’’ så brennes det stadig oftere og større mengder kvist og annet 

hogstavfall, noe som øker sannsynligheten for brann i terreng. 

 
 

Anbefaling 

Kommunedirektøren anbefaler Frøya kommunestyre og vedtar budsjettrevideringen slik den er 
fremlagt og at det blir foretatt budsjettjusteringer for 2022 for følgende rammeområder: 
 

 RO1: fellestjenester     kr 1 180 000 

 RO 2: Oppvekst     kr 1 290 000 

 RO 3: Helse og mestring    Kr 2 313 000 

 RO 4: Kultur og Idrett     Kr    200 000 

 RO 5: Allmenne – og tekniske tjenester  Kr 2 800 000 
Totalt       Kr 7 783 000 

 

Budsjettrevideringen for 2022, drift på kr 7 783 000, finansieres gjennom økt skatteinngang. 
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104/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

OPPGRADERING - FRØYA KINO  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Det vedtas investering i nytt kinoteknisk utstyr på Frøya kino som beskrevet i 

vedlegg 1.  Estimert pris kr. 1.407.000. - eks. mva 

 

2. Midlene ovenfor, kr. 1.407.000. - eks. mva finansieres fra disposisjonsfondet som 

har en saldo på kr. 47.586.032.- per 30.05.2022 

 

       3. Det vurderes oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Dette 

lvurderes lagt inn i investeringsbudsjettet for 2023-2026 

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 97/22 

 

Vedtak: 

 

1. Det vedtas investering i nytt kinoteknisk utstyr på Frøya kino som beskrevet i vedlegg 

1.  Estimert pris kr. 1.407.000. - eks. mva 

 

2. Midlene ovenfor, kr. 1.407.000. - eks. mva finansieres fra disposisjonsfondet som har 

en saldo på kr. 47.586.032.- per 30.05.2022 

 

       3. Det vurderes oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Dette 

lvurderes lagt inn i investeringsbudsjettet for 2023-2026 

 

Enstemmig. 
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Formannskapets behandling i møte 09.06.22: 
 

Følgende omforente forslag til endring i pkt 3 ble fremmet: 

 

3. Det vurderes oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Dette 

vurderes lagt inn i investeringsbudsjettet for 2023-2026 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

3. Det vedtas oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Estimert pris 

kr. 1.050.000.- eks. mva. Dette legges inn i investeringsbudsjettet for 2023-2026 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Det vedtas investering i nytt kinoteknisk utstyr på Frøya kino som beskrevet i vedlegg 

1.  Estimert pris kr. 1.407.000. - eks. mva 
 

2. Midlene ovenfor, kr. 1.407.000. - eks. mva finansieres fra disposisjonsfondet som har 
en saldo på kr. 47.586.032.- per 30.05.2022 
 

3. Det vedtas oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Estimert pris 
kr. 1.050.000.- eks. mva. Dette legges inn i investeringsbudsjettet for 2023-2026 

 

 

Vedlegg: 

 
1. Nytt kinoteknisk utstyr Frøya kino 

2. Ny sal-løsning Frøya kino 

3. Skisse ny sal-løsning 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kino har det siste året slitt med store utfordringer i forhold til teknisk utstyr. Videre 

kinodrift avhenger av en teknisk oppgradering. (Se vedlegg «Nytt kinoteknisk utstyr Frøya 

kino») 

 

Ved orientering i HOOK, samt i kulturdebatten, ble administrasjonen i tillegg bedt om å 

utrede kostnader ved oppgradering av kinosalen i forhold til komfort og funksjonalitet.  

 

Kommunedirektøren har her søkt bistand fra nøytral part som bistår med gratis 

konsulenttjenester for kinoer over hele landet (se vedlegg «Ny sal-løsning Frøya kino» og 

«Skisse ny sal-løsning») 
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Vurdering: 

 

Det er et akutt behov for oppgradering av det tekniske utstyret ved Frøya kino. Slik 

nåsituasjonen er, må man påregne at forestillinger må avlyses med ujevne mellomrom på 

grunn av behov for teknisk bistand. Salen kan per dato ikke brukes til konferanser eller 

undervisning, fordi man vil ha mest mulig skånsom bruk fram til nytt utstyr er på plass. 

 

Kommunedirektøren råder her til at kommunen invester i nytt slik utstyr, slik det kommer 

fram i vedlegg 1. Kommunen vil da få et nytt moderne teknisk utstyr som er lette å benytte, 

samt er driftsmessig forutsigbart. 

 

Kommunedirektøren ble i tillegg bedt om å utrede om kinosalen skal oppgraderes. Den er slik 

den fremstår i dag lite egnet til bl.a. konferanser. Det er veldig kort avstand fra første rad til 

lerret, trangt mellom radene, og dårlig egnet i forhold til servering og bruk av PC/pad i 

undervisningen og konferanser.  

 

En oppgradering slik skissen viser, vil gi økt komfort for kinogjengere og helt andre 

forutsetninger for utleie til f.eks. konferansebruk.  

 

Kommunedirektørens anbefaling: 

 

Kommunedirektøren anbefaler ovenfor det tekniske utstyret en total oppgradering. 

Når det gjelder oppgradering av salen og dens fasiliteter, framstår ikke dette som et akutt 

behov, og kommunedirektøren anbefaler at dette legges inn i investeringsplanen for 2023-

2026.  

 

Imidlertid siden dette var direkte bestilling fra HOOK og kulturdebatten, så er det gjort en 

kostnadsberegning på oppgradering av salen dersom kommunestyret likevel ønsker å utføre 

denne investeringen samtidig med det tekniske utstyret. 

 

Alternativ vedtak: 

 

Dersom kommunestyret ønsker å gjøre en total oppgradering av salen både i forhold til lyd, 

bilde og komfort, noe som ved fordel kan gjøres samtidig som oppgradering av teknisk utstyr 

(unngår man å stenge salen for bruk i to omganger). Begrunnelser for å gjøre dette nå er at 

Frøya kino bør være konkurransedyktig, sett i lys av nye Hitra kino.  

 

Kino er en kulturell aktivitet som favner andre grupper enn tradisjonelle konsertgjengere. 

Ungdom, unge voksne, samt våre nye frøyværinger fra andre land, vet å sette pris på et godt 

kinotilbud  

 

Alternativt punkt 3 i forslag til vedtak: 

3 Det vedtas oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Estimert pris 

kr. 1.050.000.- eks. mva. Dette finansieres fra disponeringsfondet. 
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Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

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

uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn 

Frøya er et godt sted å leve 

 

Kulturplan: 

Frøya kultur og kompetansesenter skal være en aktiv og ekspansiv formildingsarena for 

kultur, næring og kompetanse 

Kinotilbudet skal ha bredde og tilby filmer for alle målgrupper, med særlig fokus på barn og 

unge. 
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UTVIDELSE AV BARNEHAGEKAPASITET  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagekapasiteten ved: 

a. Nabeita Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte kostnader for 

brakkerigg er ca 2 mill kr og ca 0,83 mill kr til lønns- og driftskostnader. 

b. Dyrøy Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte lønnskostander er ca 

0,46 mill kr. 

2. Ovennevnte kostnader innarbeides i budsjettrevideringen som fremmes som egen sak til 

kommunestyret og driftskostandene innarbeides i årsbudsjettene for berørte virksomheter.   

3. Permanent løsning for utvidelse av barnehagekapasiteten behandles og vedtas gjennom 

oppvekstbruksplanen. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 98/22 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagekapasiteten ved: 

a. Nabeita Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte kostnader for brakkerigg 

er ca 2 mill kr og ca 0,83 mill kr til lønns- og driftskostnader. 

b. Dyrøy Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte lønnskostander er ca 0,46 

mill kr. 

2. Ovennevnte kostnader innarbeides i budsjettrevideringen som fremmes som egen sak til kommunestyret 

og driftskostandene innarbeides i årsbudsjettene for berørte virksomheter.   

3. Permanent løsning for utvidelse av barnehagekapasiteten behandles og vedtas gjennom 

oppvekstbruksplanen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagekapasiteten ved: 

a. Nabeita Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte kostnader 

for brakkerigg er ca 2 mill kr og ca 0,83 mill kr til lønns- og driftskostnader. 

b. Dyrøy Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte 

lønnskostander er ca 0,46 mill kr. 
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2. Ovennevnte kostnader innarbeides i budsjettrevideringen som fremmes som egen sak 

til kommunestyret og driftskostandene innarbeides i årsbudsjettene for berørte 

virksomheter.   

3. Permanent løsning for utvidelse av barnehagekapasiteten behandles og vedtas gjennom 

oppvekstbruksplanen. 

 

Vedlegg: 

 

1. Matrise kapasitet og anbefalinger. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har vært en vekstkommune over flere år, og det er forventet at denne veksten 

skal fortsette fremover. Mye av tilveksten er gjennom arbeidsinnvandring, noe som naturlig 

også omfatter familier og barn i alle aldersgrupper. I tillegg har kommunen sagt seg villig til å 

øke antallet flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Det forventes at det vil komme 

barn som en del av sistnevnte gruppe. 

 

Ved årets hovedopptak for barnehageåret 2022/23 var det 63 barn som ble søkt inn i 

barnehagene, samtidig er det 45 barn som går ut av barnehagen for å starte på skolen fra 

skoleåret 2022/ 23. Disse tallene har variert noe de siste årene, men det har vært en trend at 

det søkes inn flere barn enn det som går ut av barnehagen.  

 

Av alle som søkte om barnehageplass i barnehageåret 2022/23 var det 7 barn som ikke 

kommer inn under barnehageloven § 16 – Rett til plass i barnehage, og som dermed fikk 

avslag på søknad om plass. Disse barna blir stående på venteliste og tilbudt plass om noe skal 

bli ledig i løpet av barnehageåret, men er sikret plass fra og med barnehageåret 2023/24 da de 

innfrir kraven etter barnehageloven § 16. Kommunale barnehager tar ikke inn barn bosatt i 

andre kommuner og som ikke regnes som tilflyttere til kommunen da det ikke er kapasitet til 

det. 

 

Per i dag står det 9 barn på venteliste til de kommunale barnehagene. Dette er de barna som 

har fått avslag for kommende barnehageår, barn som er søkt inn etter frist for hovedopptaket 

(20. mars hert år) eller som ønsker å bytte barnehage da de ikke har fått tilbud i den 

barnehagen de opprinnelig søkte plass i. 

 

Som en følge av årets hovedopptak har kommunen fått flere henvendelser fra foreldre som har 

fått avslag på plass eller som har fått tilbud i annen barnehage enn der de har ønsket plass. 

Foreldrene opplever det som krevende da reisevei fra hjemmet til barnehage og videre til 

arbeidsplass kan bli lang, eller foreldrepermisjonen avsluttes flere måneder før de er sikret et 

barnehagetilbud.  

 

Videre vil flyktninger komme til kommunen på forskjellige tidspunkt gjennom året slik at det 

er vanskelig for denne gruppen å forholde seg til kommunens hovedopptak. Dette har 

kommunen stor forståelse for, og ser derfor behovet for å øke kapasiteten ved enkelte 

barnehager for å imøtekomme så mange som mulig på de behov de har. Alle barnehagene på 

Frøya har et løpende opptak gjennom hele barnehageåret, det vil si at om det blir ledige 

plasser vil barnehagen ta inn barn som står på venteliste. De fleste av barna får som oftest et 
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tilbud i løpet av barnehageåret, selv om det ikke nødvendigvis er til den datoen foreldre 

ønsker oppstart. 

 

Kommunale barnehagevedtekter inneholder et mål om ha en overkapasitet i barnehagene for å 

imøtekomme tilflyttning, samtidig kan ikke kommunen forsvarliggjøre å ha en for stor 

overkapasitet da det vil ha store økonomiske konsekvenser. 

 

Det er foretatt en gjennomgang av dagens barnehagesituasjon der det er sett på slik som den er 

per i dag opp mot muligheter fremover, og på bakgrunn av dette er det gjort en anbefaling for 

fremtidige endringer.  

 

Se vedlagte matrise. 

 

Fakta:  

Småbarn er barn fra 0 til 3 år, alle barn i barnehage regnes som 3 år fra august det året de 

fyller 3 år. Storbarn er barn over 3 år og frem til skolestart. 

Bemmaningsnorm: Pedagogiske ledere kan ha ansvar for 7 småbarn eller 14 storbarn. 

Grunnbemanningen skal ha 3 småbarn eller 6 storbarn per voksen, pedagogisk ledere regnes 

inn i grunnbemanningen. 

Veiledende arealnorm: Barn under 3 år skal ha et leke- og oppholdsareal inne på 5,2 

kvadrat og barn over 3 år skal ha et leke- og oppholdsareal inn på 4 kvadrat, utearealen skal 

være om lag 6 ganger så stort. 

 

 

Vurdering: 

 

Det er sett på mulighetene ved alle de kommunela barnehage på Frøya opp mot hva som er 

mulig å få til på kort sikt, samtidig vil det bli gjort en langsiktig vurdering gjenneom arbeidet 

som er i gang på ny oppvekstbruksplan. Det er derfor kortsiktige løsninger som omtales i 

denne saken. 

 

Ved Dyrøy barnehage vil det være en mulighet å øke kapasiteten ved å ansette mer personale 

da barnehagen er bygget for lang flere barn enn det som er der per i dag. For å få til dette er 

estimerte lønnskostander på ca 1 mill kr (helårseffekt). 

 

Nabeita barnehage ligger i et pressområde og har gjennom de siste årene opplevd betydelig 

økning i søkermassen. Det gjør at det er flere søkere enn det som er plass til i barnehagen 

allerede. Derfor vurderes det slik at det er her kapasiteten må økes snarlig, og da gjenneom 

oppføring av en brakkerigg på kort sikt. Samtidig skal langsiktige løsninger må vurderes, dette 

vil bli tatt inn i oppvekstbruksplanen. 

 

Nesset barnehage kan øke kapasiteten ved å bygge om nåværende personalrom og kontorer 

med kjøkkenmulighet. Dette rommet har tidligere vært leilighet da bygget var eldrebolig, slik 

at en slik løsning vil la seg gjennomføre uten alt for store grep. Personalt må da få en annen 

mulighet, samt at det må tilrettelegges for kontorplasser. Dette kan tenkes løst gjenneom 

brakkerigg. Estimerte kostnader for brakkerigg er ca 2 mill kr og ca 2 mill kr vedr lønns- 

og driftskostnader (helårseffekt). 
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Nesset barnehage har et behov for oppussing og utbedring, og det er allerede i gang en prosess 

for å kartlegge totalbehovet for begge byggene. 

 

Nordskag barnehage ble i 2021 utvidet med en avdeling der et tidligere klasserom ble omgort 

til barnehage. I denne sammenhengen er det ikke ønskelig å ytterligere utvide barnehagen med 

det første, men dette må også vurderes på lengre sikt.  

 

Med tanke på andelen fremmedspråklige som allerede er i barnehagen vurderes det ikke som 

heldig at flyktningebarn blir tatt inn i denne barnehagen. Utearealet er i tillegg allerede lite, 

slik at her vil en eventuell utvidelse av kapasiteten omfatte utvidelse av uteområdet. 

Estimerte kostnader for brakkerigg er ca 2 mill kr og ca 2 mill kr vedr lønns- og 

driftskostnader (helårseffekt) 

 

Kommunedirektøren anbefaler følgende strakstiltak i påvente av oppveksbruksplan:  

 

1. Utvider Nabeita OPVS, barnehage med en avdeling ved å sette opp brakker i 

tilknytning til dagens barnehage og det utlyses etter bemanning til en ny avdeling. 

Målet er at dette skal være i drift fra høsten 2022 og det foreligger sammarbeid med 

bygg- og kommunalteknikk for å få på plass en slik løsning hurtig. 

2. Øke personellkapasiteten ved Dyrøy OPVS, barnehage.  

 

Saken er tatt opp og drøftet i HOOK ved flere anledninger. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Skole- og barnegebruksplanen vedtatt 2017 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel som har et overordnet mål at Frøy er et godt sted å 

leve gjennom å være blant annet et innkluderende samfunn. 

 

 Vedtekter for kummunale barnehager vedtatt av HOOK sak 12/22 

Punkt 4. Barnehageopptak  

4. avsnitt:  

Frøya kommune har som målsetting at alle som søker får plass. Vårt mål er å ha en 

overkapasitet for å imøtekomme tilflytting. 

Opptakskriterier, 11. kulepunkt: 

 Søkere med formål å flytte til Frøya betraktes som bosatt på Frøya (jfr. 

Kommuneplan; Samfunnsdel - Mål om tilflytting). 

 

 

Økonomiske konsekvenser for ovennevnte anbefaling: 

 

a. Nabeita OPVS, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte kostnader for brakkerigg 

er ca 2 mill kr og ca 0,83 mill kr vedr lønns- og driftskostnader for høst 22 (august – 

desember). 

b. Dyrøy OPVS, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte lønnskostander er ca 0,46 

mill kr for høst 22 (august – desember). 
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Ovennevnte kostnader innarbeides i budsjettrevideringen som fremmes som egen sak til 

kommunestyret og driftskostandene innarbeides i årsbudsjettene for berørte virksomheter.   
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1101 

Sak nr: 

106/22 

Saksbehandler: 

Renate Loktu Sandvik 

Arkivkode: 

C03 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

99/22 Formannskapet 09.06.2022 

106/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

ÅPNINGSFEST FRØYA HELSETUN  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Finansieringen av Frøya helsetun`s offisielle åpning og innflyttingsfest for beboere dekkes 

gjennom økt skatteinngang.  

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 99/22 

 

Vedtak: 

 
Finansieringen av Frøya helsetun`s offisielle åpning og innflyttingsfest for beboere dekkes gjennom økt 

skatteinngang.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Finansieringen av Frøya helsetun`s offisielle åpning og innflyttingsfest for beboere dekkes 

gjennom økt skatteinngang.  

 

 

Vedlegg: 
 

Saksopplysninger:   

 

19. januar 2022 flyttet vi inn i Frøya helsetun. I den forbindelse var det en offisiell åpning av 

helsetunet med inviterte gjester 04.03.22, med høytidelig åpning av Helse- og 

omsorgsministeren.. Dagen ble feiret med kulturelle innslag og tre retters middag i Cafe 

hjerterom, servert av Frøya storkjøkken i samarbeid med elever ved Guri kunna videregående 

skole.  

 

Bedrift/enhet  Tjeneste Kostnad 

Frøya kultur og kompetansesenter Leie av utstyr 2000,-  

Kulinarisk UB v/ Guri kunna Serveringspersonell  6600,-  
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Frøya.no  Streaming offisiell åpning 7500,-  

Dalpro Gave (villsauskinn)  20 000,- 

Hitra Rosa Sløyfe åpningsbånd 765,-  

Frøya transportsenter  Feiing av uteområdet  2700,-  

Frøya storkjøkken  Beverting  43 784,- 

      

Totalt   83 349,-  

 

 

I tillegg til markeringen ved den offisielle åpningen ble det i formannskap besluttet at 

beboerne ved Frøya helsetun skulle få en festmiddag med kulturelle innslag som en 

innflytningsgave. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ansatte ved 

Frøya helsetun som har kommet med forslag til en slik festmiddag.  

 

Den offisielle innflytningsfesten for beboere ved Frøya helsetun vil bli i forbindelse med 

St.Hansfeiring 23.06.22. Det vil bli musikk og dans v/ Trønderkallan. Åpent hus med besøk 

av barnehager i Frøya kommune og serverig av rømmegrøt m/ tilbehør.  

 

Bedrift/enhet/aktivitet Tjeneste Kostnad 

Trønderkallan  Musikk 9000,-  

Åpen hus, besøk av barnehager  Grille, is, brus + diverse 5000,-  

Middag ink dessert Rømmegrøt m/tilbehør 5000,-  

Rømmegrøt m/tilbehør    10 200,-  

      

Totalt   29 200,-  

 

Totalt begge tilstelningene: 112.549,. kr 

 

 

Vurdering: 

 

Total kostnad for disse to festene er på 112 549,-. Kommunedirektøren tilrår at offisiell 

åpning og innflyttingsfest for beboere finansieres gjennom økt skatteinngang. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1138 

Sak nr: 

107/22 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

103/22 Formannskapet 09.06.2022 

107/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

KYIV SOLOISTS, SØKNAD OM STØTTE  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyet bevilger intill kr 70.000 til feriereise og opphold på Sula, for KYIV solist sommeren 2022. 

 

Tiltaket tas fra disp.fondet som har en saldo på kr. 47 586 032 pr 01.06.22 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 103/22 

 

Vedtak: 
 

Kommunestyet bevilger intill kr 70.000 til feriereise og opphold på Sula, for KYIV solist sommeren 2022. 

 

Tiltaket tas fra disp.fondet som har en saldo på kr. 47 586 032 pr 01.06.22 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyet bevilger intill kr 70.000 til feriereise og opphold på Sula, for KYIV solist 

sommeren 2022. 

 

Tiltaket tas fra disp.fondet som har en saldo på kr. 47 586 032 pr 01.06.22 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunen har fått en henvendelse fra Sveinung Lillebjerka som spiller fiolin i Arktisk Filharmoni i 
Bergen.  
 
Lillebjerke skriver følgende i en epost til kommunen:  
 
«Artitisk Filharmoni i Bodø har «adoptert» et kammerorkester fra Ukraina, The Kyiv Soloists.  
De er etter en lang reise rundt i Europa adoptert av oss i Bodø inntil videre. De var på turne i Italia da 
krigen startet, og kunne ikke reise hjem. De har vært gjester som orkester i Oslo, Bergen, Stavanger 
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og Trondheim før de kom til oss i Bodø for et par uker siden. De spiller nå med oss i Arktisk Filharmoni 
og det er fint og rørende, bla.a 17.maikonsert. De er 15 musikere, strykere, og er et verdenskjent 
orkester. Handelsstanden i Bodø har gått i lag og kjøpt noen boliger til de.. så de har har et sted å bo. 
Vi vet ikke hvor lenge de blir hos oss, men de spiller sammen med oss og får lønn for det…..Min ide er 
å få disse musikerne til Sula/Frøya i Juli for et par konserter, og at de kunne få oppleve havet og 
vennskap med oss. De er jo stasjonert i Bodø nå. En reise til Sula koster penger, samt opphold..» 
 
Kommunen har fått følgende oppfølgings-epost med oversikt over kostnadsbehovet: 
 
«Hei igjen. Jeg har forhørt meg mere om hvordan orkestret operer i Europa. Når de spiller med oss i 
Bodø, får de betalt av oss (Arktisk Filharmoni). Når de gjør konserter i egen regi, tar de mellom 2000 
og 3000 Euro, og de pengene går til igjenoppbygging i Ukraina. Jeg har følgende regnestykke:  
 
Fyrmesterboligen to netter:  kr.17 950 
Honorar:                                  Kr.30 000 
Reise Trh-Sula-Trh:                Kr.13 500 
Reise Bodø-Trh-Bodø.           Kr.45.000 
Totalt:                                       Kr.106 450 opphold to netter eller 110 125 opphold tre netter. 
 
Dette i perioden 11.-14. juli hvor Fyret er ledig. 
 
Reisen Trh-Sula er beregnet på offentlig transport, og Reisen er grovt estimert til kr.3.000 pr.pers. 
Tur-retur. 
 
Det kan kanskje være variabler i reiseutgifter både opp og ned. 
Vh Sveinung» 

  

Vurdering: 

 

Henvendelsen fra Lillebjerka ble drøftet i formannskapet 31.05.22, med posivt utfall. 

Formanskapet bestilte derav i møtet, en sak der kommunen er med på å finansiere reise og 

opphold til Sula i sommer.  

 

Kommunedirektøren stiller seg bak at dette er et veldig godt formål å gi støtte til.  

 

I og med at det legges opp til 2 konserter, en på Sula og en på fast-Frøya, vil fastboende og 

besøkene får oppleve to magiske konsert i sommer.  

 

I tillegg går billettinntekter fra disse konsertene går tilbake til oppbygging av Ukraina, noe 

som også er et veldig godt formål. 

 

Kommunen forutsetter at næringslivet på Frøya er med på laget og dekker halvparten av 

utgiften.  

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Kommunedirektøren innstiller på å finansiere tiltaket fra disp.fondet pga at reserverte 

tilleggsbevillinger er p.t «oppbrukt». Saken går derfor til kommunestyret for ferdigbehandling. 

 

Disp.fondet har en saldo på kr. 47 586 032 pr 01.06.22 



Saknr: 108/22 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1102 

Sak nr: 

108/22 

Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

100/22 Formannskapet 09.06.2022 

108/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

MERUTGIFTER KNYTTET TIL LEGEVIKARER  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer. 

 

2. Budsjettjusteringen finansieres gjennom økt skatteinngang.  

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 100/22 

 

Vedtak: 

 
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer. 

 

2. Budsjettjusteringen finansieres gjennom økt skatteinngang.  

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til 

budsjettjusteringer. 

 

2. Budsjettjusteringen finansieres gjennom økt skatteinngang.  

 

 

Saksopplysninger:  

 

Budsjettoppfølgingen gjelder regnskap per 1. tertial. Dette knyttes til manglende 

rekrutteringen av fastleger og høy bruk av vikartjenester for å sikre legedekning i 

fastlegeordningen.  

 

Rekrutteringsprosessen har vært særdeles utfordrende og det er gjennomført flere tiltak som 

nå iverksettes som vi håper skal bidra til å få rekruttert kvalifiserte leger. Her nevnes lokal 

avtale for fastlegene sak 41/22, samt sak 156/21 og 85/22 der vi er i prosess med Orkland 
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kommune om å utvidet samarbeidet på legevakt utenfor ordinær åpningstid. Pr. nå er 2 av 3 

ledige fastlegestillinger ikke besatt.  

 

Per 1. tertial er det et avvik i prognosene for 2022 ved Frøya legekontor der det vises et 

merforbruk på 1 540 488,-. Dette er utgifter knyttet til vikartjenester, husleie og reiseutgifter.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren ser ikke muligheter for å hente inn denne ubalansen gjennom å stramme 

inn på driftsbudsjettet og forventet ikke å oppnå målet om balanse i ordinær drift.  

 

Kommunedirektøren anbefaler at denne budsjettjustering godkjennes av formannskapet som 

den foreligger. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

21/1834 

Sak nr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

167/21 Formannskapet 14.09.2021 

158/21 Kommunestyret 23.09.2021 

63/22 Formannskapet 19.04.2022 

69/22 Kommunestyret 28.04.2022 

109/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FRØYA KOMMUNE - RETNINGSLINJER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Retningslinjer for låneordning for unge fiskere i Frøya kommune godkjennes 

 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.04.2022 sak 69/22 

 

Vedtak: 
 

1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere 

2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen 

3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023 

4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån 

5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader 

6. Det inngås et samarbeid med selskapet «Intrum» for administrasjon av låneordningen 

7. Basert på vurderingene i saksframlegget formuleres vedtekter/ retningslinjer for låneordningen. Disse 

forelegges kommunestyret til behandling. 

8. Kommunestyret delegerer til formannskapet å administrere ordningen, herarv å avgjøre innkomne 

søknader.  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.04.22: 

 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2022 sak 63/22 

 

Vedtak: 
 

1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere 

2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen 

3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023 

4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån 

5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader 

6. Det inngås et samarbeid med selskapet «Intrum» for administrasjon av låneordningen 

7. Basert på vurderingene i saksframlegget formuleres vedtekter/ retningslinjer for låneordningen. Disse 

forelegges kommunestyret til behandling. 

8. Kommunestyret delegerer til formannskapet å administrere ordningen, herarv å avgjøre innkomne 

søknader.  

 

Enstemmig. 

 

 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 23.09.2021 sak 158/21 

 

Vedtak: 

 
1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere 

2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen 

3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023 

4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån 

5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader 

6. Det inngås et samarbeid med selskapet «Intrum» for administrasjon av låneordningen 

7. Basert på vurderingene i saksframlegget formuleres vedtekter/ retningslinjer for låneordningen. Disse 

forelegges kommunestyret til behandling. 

8. Kommunestyret delegerer til formannskapet å administrere ordningen, herarv å avgjøre innkomne 

søknader.  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 23.09.21: 

 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

Følgende forslag til endring i kulepkt 3: 

 

 Arbeidet ferdigstilles innen påske 2022 

 

Enstemmig. 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.09.2021 sak 167/21 

 

Vedtak: 
 

1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere 

2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen 

3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023 

4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån 

5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader 
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6. Det inngås et samarbeid med selskapet «Intrum» for administrasjon av låneordningen 

7. Basert på vurderingene i saksframlegget formuleres vedtekter/ retningslinjer for låneordningen. Disse 

forelegges kommunestyret til behandling. 

8. Kommunestyret delegerer til formannskapet å administrere ordningen, herarv å avgjøre innkomne 

søknader.  

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 
 

 Retningslinjer – låneordning unge fiskere – Frøya kommune 

 

Saksopplysninger:   

 

I Kommunestyrets møte 28.04.22 – sak 69/22 – ble saken behandlet og følgende vedtak ble 

fattet: 

 

1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere 
2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen 
3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023 
4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån 
5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader 
6. Det inngås et samarbeid med selskapet «Intrum» for administrasjon av låneordningen 
7. Basert på vurderingene i saksframlegget formuleres vedtekter/ retningslinjer for 

låneordningen. Disse forelegges kommunestyret til behandling 
8. Kommunestyret delegerer til formannskapet å administrere ordningen, herarv å 

avgjøre innkomne søknader 
 

I vedtakets punkt 7, ble det bestemt at retningslinjer for låneordningen skulle fremlegges 

kommunestyret for endelig godkjenning. 

 

Forslag til retningslinjer: 

 

RETNINGSLINJER - LÅNEORDNING FOR UNGE FISKERE 

FRØYA KOMMUNE 

 

 

1. Målgruppe 

a. Målgruppe for låneordningen er personer mellom 18 og 35 år. 

 

2. Prioritere førstegangsetablerere/ førstegangsinvestering i fiskefartøy 

a. Førstegangsinvesteringer skal ha prioritet. Søknader som omfatter 

videreutvikling skal også kunne vurderes. 

 

3. Formål – Låneobjekt 

a. Hovedformålet med låneordningen er finansiering av fiskefartøy. 

b. For ekspansjon/ videre utvikling kan ordningen også omfatte investering i 

kvoter. Lånesøknader blir behandlet individuelt og i samråd med lokal bank, 

der vurdering foretas. 
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4. Maksimalt lånebeløp 

a. Øvre grense pr lånesøknad er 1.000.000 kr (en million kroner). 

 

5. Andel av kapitalbehov 

a. Låneordningen kan gi lån opp til 25% av totalinvesteringen. 

 

6. Egenkapital 

a. Kommunen stiller krav til egenkapital, og kravet settes til 10% av 

kapitalbehovet. 

 

7. Låneordningen er en toppfinansiering 

a. Låneordningen er en toppfinansieringsordning og den forutsetter 

grunnfinansiering i egen bank. Lånesøknader der kun kommunen omsøkes om 

lån, er utenfor ordningen. Lånesøker med låneløfte fra Innovasjon Norge 

omfattes av ordningen. 

 

8. Lånerente 

a. Låneordningen er et risikolån og har prioritet etter andre finansieringskilder. 

Lånerente settes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente – NIBOR – 

med påslag, dvs kommunens egen innlånsrente. I tillegg kommer gebyrer fra 

ekstern samarbeidspartner – den som administrerer låneordningen. 

 

9. Rente- og/ eller avdragsfrihet 

a. Det kan søkes om avdragsfrihet de første 12 månedene. 

 

10. Total løpetid  

a. Maksimal løpetid på lån er 10 år. Dette kan variere og løpetid vurderes i 

samarbeid med lokal bank. Det gjøres en vurdering ut i fra historikken på 

fartøyet og det er et krav at fartøy er registrert i skipsregistret 

 

11. Pant i investeringsobjektet 

a. Det kommunale lånet får prioritet etter andre finansieringskilder. Det betyr en 

prioritet etter lokal bank og etter Innovasjon Norge, der det blir aktuelt 

 

12. Søker må være eier av minimum 67% av fiskefartøyet/ foretaket 

a. De fleste etablerer et AS når de etablerer seg, men det finnes fortsatt de som 

driver virksomheten gjennom enkeltmannsforetak. Uavhengig av selskapsform 

er det et krav at lånesøker eier minimum 67% av foretaket. 

 

13. Krav til alder på fartøy: 

a. Dette er sentralt i bankenes vurdering av lånesøknad. De ser på fartøyets 

historikk, der det finnes. I dialogen mellom bank og kommune blir dette 

diskutert og vurdert hvorvidt det er avgjørende. Det kan lede til at total løpetid 

på lån blir kortere enn 10 år. 

 

14. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommunen 

a. Det er et krav at lånesøker er bosatt i Frøya kommune. 
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15. Fiskermanntallet 

a. Det er et krav at lånesøker er registrert i Fiskermanntallet på blad B. 

 

16. Relevant praksis som fisker/ mannskap 

a. Det kreves at lånesøker har fagbrev eller minst 2 års relevant praksis fra 

fiskeryrket. 

 

17. Søker skal levere hele fangsten i kommunen/ regionen 

a. For å styrke mottaksapparatet lokalt, stilles krav på at fangst skal leveres i 

kommunen/ regionen. Når lånetaker eksempelvis drar til Lofoten, er det lite 

hensiktsmessig at hovedregelen følges 

 

Vurdering: 

 

Forslag til retningslinjer er i tråd med kommunestyrevedtaket av 28.04.22 – sak 69/22, og 

kommunedirektøren tilrår at retningslinjene godkjennes. 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1152 

Sak nr: 

110/22 

Saksbehandler: 

Nils Jørgen Karlsen 

Arkivkode: 

U01 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

60/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.06.2022 

110/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - AVSLUTNING AV PROSJEKT  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret ettersendes etter møtet er avholdt. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret avslutter med dette «prosjekt Uttian næringsområde», og tar den interne 

revisjonen av prosessen til orientering, og ber kommunedirektøren følge opp læringspunkt i 

rapporten. 

 

Kommunestyret vedtar videre at  

1. Det utbetales 1.852.000 kr ekskl. moms til KN Entreprenør AS som kompensasjon for 

brudd i kontrakten. I summen ligger det at entreprenør tar ansvar for flytting av de 

lagrede massene (Alternativ 2) 

 

2. Totalkostnad på 1.902.000 kr ekskl moms finansieres over disposisjonsfondet 

 

Disponibel saldo på Disposisjonsfond pr 01.06.2022: kr 47.586.032 

 

 

Vedlegg: 
 

 Avtale med KN Entreprenør 

 Endringsordre 1 

 Endringsordre 2 

 Oversikt prosjekt 

 Bjerkan Stav – Internrevisjon 

 Bjerkan Stav – Økonomisk vurdering 

 

Saksopplysninger:   

 

Som vedlegg «Uttian Næringsområde – Prosess» viser, hadde kommunen første kontakt med 

Skarsvaag Boats i april 2018. Det ble igangsatt flere parallelle interne prosesser. For 

reguleringsarbeidet samarbeidet kommunen med Rambøll: 

 



Saknr: 110/22 

 Videre dialog med Skarsvaag Boats, intensjonsavtale 

 Dialog med Servicebrygga, intensjonsavtale 

 Dialog med grunneiere, grunneiermøte, erverv av arealet 

 Dialog med Tensio, etablering av ny trafostasjon, flytt av stolper 

 Dialog med sektormyndigheter 

 Reguleringsplan 

 Anbudsprosess, valg av entreprenør – KN Entreprenør 

 Politiske vedtak 

 Forhandlingsutvalget 

 Løpende informasjon politisk 

 

Forhandlingsutvalget 

 

Forhandlingsutvalget ble formalisert i september 2019. Utvalget besto av 2 politisk valgte og 

2 representanter fra administrasjonen. Før formaliseringen hadde kommunen flere møter med 

interessenter der politisk og administrasjon deltok. Etter valget i 2019 ble sammensetningen 

endret i Forhandlingsutvalget, der ordfører, opposisjonsleder og 2 utpekt av 

kommunedirektøren deltok. Forhandlingsutvalget diskuterte ulike utfordringer med 

interessentene, forhandlet med interessentene og bidro i formidling av informasjon til 

politiske utvalg. 

 

Avtale med KN Entreprenør 

 

Etter frafall av innsigelse fra Fylkesmannen i september 2019 ble anbudsprosessen igangsatt. 

Kommunen mottok i alt 6 anbud, med anbudssummer på mellom 14,9 og 33,2 millioner 

kroner. Anbudene ble vurdert ut ifra pris og kvalitet (fremdrift og gjennomføring) og KN 

Entreprenør ble valgt. Anbudsprosessen ble gjennomført i samarbeid med driftsavdelingen i 

kommunen og Rambøll. Endelig kontrakt med entreprenør ble inngått i mars 2020. 

 

I følge kontrakt skulle arbeidet igangsettes 1. mai 2020 og frist for ferdigstillelse ble satt til 

15. desember 2020. Det var viktig for kommunen og interessenten at næringsområdet var klar 

til utbygging ila året.  

 

Kommunen hadde i september 2019 egengodkjent detaljreguleringsplanen. Fylkesmannen 

gjorde kommunens vedtak ugyldig i april 2020 og saken ble sendt tilbake til kommunen for ny 

behandling. 

 

Endringsordrer 

 

Anbudet fra entreprenør forutsatte bruk av overskuddsmasser fra annet kommunalt prosjekt – 

G/S Vei Hamarvik-Sistranda. Massene måtte flyttes fra prosjektet og det ble derfor inngått 2 

endringsordrer;  

 

1. Kostnader for mellomlagring av masser tiltenkt Uttian Næringsområde. Kostnader for 

en ekstra håndtering av massene var vurdert til 50 kr pr m3, inntil 10.000 m3 og en 

maksimal kostnad på 500.000 kroner.  
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2. I det tilfelle at det ikke ble gitt igangsettingstillatelse for Uttian Næringsområde, må 

massene flyttes fra mellomlagring på Uttian til entreprenørs depot. Kostnaden ble 

vurdert til 100 kr pr m3, inntil 10.000 m3 og en maksimal kostnad på 1.000.000 kroner.    

 

I formannskapet 16.06.20 i sak 185/20 ble det (i lukket møte) informert om Fylkesmannens 

ugyldiggjøring av kommunens vedtak, samt orientert om endringsordrene som forelå, for å få 

forankring på dette. 

 

Etter mekling med Statsforvalteren, vedtok KST i mai 2021 at saken skulle oversendes 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse.  Kommunen 

gjennomførte befaring og møte med KMD i oktober 2021. Kommunen mottok endelig vedtak 

fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i januar 2022. 

 

Kommunen gjennomførte flere møter med entreprenør og formell terminering av kontrakten 

ble oversendt mars 2022. 

 

Økonomi 

 

Kostnader i prosjektet fra oppstart i 2018 tom 2021. 

 
 

  2018 2019 2020 2021 Total 

Reguleringsplan, Rambøll m fl 543 466 1 291 390 436 475 71 250 2 342 581 

Ervervsprosessen 103 591 58 265 2 088 210   2 250 066 

Juridisk bistand   59 688 34 391 99 006 193 085 

Interne kostnader FK, annet 79 257 196 876 94 343 3 000 373 476 

Prosjektledelse     48 467   48 467 

Tensio     629 969   629 969 

Sum 726 314 1 606 219 3 331 855 173 256 5 837 644 

 

I tillegg kommer kostnader for avvikling av avtalen med entreprenør. Frøya kommune har 

betalt anleggsbidrag til Tensio for etablering av infrastruktur kraft til Uttian Næringsområde. 

Frøya kommune skal ha tilbakebetalt deler av anleggsbidraget. 

 

I tillegg har kommunen benyttet juridisk ekspertise – Bjerkan Stav – for internrevisjon og 

vurdering av entreprenørsavtalen og det økonomiske kravet som entreprenør stiller ifm brudd i 

kontrakt. 

 

Masselagring 

 

Søknad ble sendt Fylkeskommunen i mai 2020 og Fylkeskommunen ga samme måned 

tillatelse til midlertidig masselagring på deres eiendom på Litlsørøya/ Uttian. Statsforvalteren 

varslet innsigelse i september og tillatelsen ble etter søknad forlenget til 31.12.2020. 

 

I november 2020 vedtok KST detaljreguleringsplanen for Uttian Næringsområde mot 

innsigelse fra Statsforvalteren. Med tanke på mekling med Statsforvalteren, ble det søkt om 

forlengelse av masselagringen til ut mars 2021. 
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Etter gjennomført meklingsmøte med Statsforvalteren i februar 2021, der partene ikke kom til 

enighet, ble det klart at saken skulle oversendes KMD for endelig avgjørelse. 

Fylkeskommunen ble kontaktet med ny informasjon og det ble søkt om ytterligere forlengelse 

av masselagringen. Kommunen ble da bedt om ei plan for den videre prosessen, noe som ble 

oversendt. I tiden etter mars 2021, har kommunen hatt flere Teams-møter med bl a veisjef Eva 

Solvi og det har blitt sendt flere mail med purring på svar på søknad om forlengelse av 

masselagringen. 

 

I dialog med Fylkeskommunen, etter endelig vedtak fra KDD, ble også alternativ bruk av 

massene diskutert. Det var i hovedsak behov for masser ifm etablering av gang- og sykkelvei 

Dyrvik – Nesset, men også Titran-bru og Kvernøstrømbrua. 

 

Det ble også i mars 2022 sendt en søknad om forlengelse av masselagringen, da med hensikt å 

benytte de lagrede massene på ett eller flere av prosjektene. Vi har ikke fått svar på søknaden.  

 

I mai 2022 fikk vi svar fra Fylkeskommunen om at de ikke har behov for massene til sine 

prosjekt. Dette påvirker den videre dialogen med entreprenør, som eier av massene og som et 

ledd i forhandlingene rundt brudd av kontrakt. 

 

Internrevisjon 

 

På eget initiativ har administrasjonen fått gjennomført en gjennomgang av prosjektet. 

Kommunen har fått Bjerkan Stav til å foreta en vurdering av hele prosessen (se vedlegg). De 

har sett på: 

 

 Politiske vedtak 

 Anbudsprosess og inngått avtale med KN Entreprenør 

 Endringsordrer 

 Ervervsprosessen 

 Forhandlingsutvalgets arbeid 

 Møter med interessenter 

 Informasjon til politiske utvalg 

 Prosessen med Statsforvalteren, KMD (KDD) 

 

Bjerkan Stav konkluderer med at Uttian-saken har vært gjenstand for omfattende behandling, 

også politisk, da med flere parallelle prosesser. Kommunen har pådratt seg kostnader til 

grunnerverv, reguleringsarbeid og til entreprenør. Bjerkan Stav konkluderer også med at 

inngåtte avtaler og kostnader er forsvarlig hjemlet i politiske vedtak. 

 

Avslutning av kontrakt med KN Entreprenør 

 

Kontrakt ble inngått med KN Entreprenør i mars 2020. I tillegg ble 2 endringsordrer inngått i 

juni 2020. Administrasjonen har hatt flere møter med entreprenøren for å forhandle frem 

kostnad for brudd i kontrakt, da også hensyntatt tilleggskostnader relatert til masselagringen.  
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Kostnader: 

 

Garantistillelse 105 600 

Endringsmelding 2  1 000 000 

Uttak sprengtstein 746 400 

Sum 1 852 000 

 

Garantistillelsen/ Sikkerhetsstillelse er lovpålagt, der entreprenør stiller sikkerhet for sine 

kontraktsforpliktelser med 10% av kontraktssummen. Dette ivaretas gjennom låneopptak i 

bank. 

 

Forhandlingene ble gjennomført innen vi fikk svar fra Fylkeskommunen om alternativ bruk av 

massene (G/S-vei Dyrvik – Nesset): 

 

Alternativ 1  

KN aksepterer en erstatning på kr: 1.852.000,- under forutsetning av at Frøya Kommune 

overtar eierskapet av massene i sin helhet der de ligger på Uttian og kan bruke disse massene 

etter eget ønske. KN har da ingen forpliktelser eller eierskap til massene. 

 

Alternativ 2 

KN aksepterer en erstatning på kr: 1.852.000,- under forutsetning av at KN kjører vekk 

massene som først tenkt og er eier av de bortkjørte massene. 

 

Ekstern vurdering av kompensasjon ved avlysning av kontrakt 

 

Kommunen har fått Bjerkan Stav til å foreta en vurdering av kostnaden for brudd i kontrakt 

mellom kommunen og KN Entreprenør. Bjerkan Stav har vurdert totalsummen og om den kan 

forsvares som et oppgjør etter avbestillingen. Bjerkan Stav konkluderer med at summen er 

rimelig og snarere er lav. Dette begrunnes med at entreprenør har krav på kompensasjon for 

sine kostnader, men også for tap av overskudd i prosjektet. 

 

Politisk behandling 

 

Administrasjonen informerte KST i januar 2022 om prosjektet: 

 

 Totale kostnader i prosjektet 

 Masselagringen, kostnader for flytting av massene 

 Kostnader for brudd i kontrakt og forhandlinger med entreprenør 

 

Administrasjonen mottok ei politisk bestilling på masselagringen og at flytt av massene burde 

skje raskt. Derfor ble flytting av massene lagt fram som sak i HOAT i februar - Sak 13/22 – 

08.02.2022. Saken ble utsatt og administrasjonen fikk noen spørsmål og uttalelser å ta stilling 

til. 

 

Innspill/ kommentarer fra HOAT-møtet: 

 

1. I forslag til vedtak bør kostnaden deles ihht endringsordre 1 og 2, dvs 50 kr pr m3 og 

100 kr pr m3 
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2. Har Frøya kommune behov for massen selv? 

3. Kan Frøya kommune kjøpe massen av KN Entreprenør? 

4. Kan Frøya kommune investere i lastebil og gravemaskin for å håndtere dette selv? 

5. Det er mange på Frøya som har behov for masse 

6. Kan massen brukes på G/S-vei Dyrvik – Nesset? 

7. Kan vi kontakte alternativ entreprenør for flytting av massen? Blir det billigere? 

8. Er det rimelig at Frøya kommune skal betale for tilkjøring av massene, dvs 50 kr pr 

m3? 

 

Spørsmål og kommentarer er delvis behandlet i saksframlegget: 

 

 Kostnader ihht endringsordre 1 og 2 

 Driftsavdelingen bekrefter at de ikke har behov for massene. Selv om kommunen har 

gravemaskin og lastebil, er det lite hensiktsmessig at kommunen overtar ansvar for 

massene, også med tanke på manglende lagringskapasitet 

 I forhandlinger med entreprenør, var alternativ 1 at kommunen overtok ansvaret for 

massene, da først og fremst for bruk i Fylkeskommunens prosjekt G/S-vei Dyrvik – 

Nesset. Vi har mottatt avklaring fra Fylkeskommunen i saken 

 I utgangspunktet er det entreprenør som eier de lagrede massene og de har ikke ønske 

om at en konkurrent tar ansvar for flytt av massene 

 Endringsordre 1, dvs 50 kr pr m3 for tilkjøring av massene, ble tatt ut av 

forhandlingene 

 

 

Vurdering: 

 

I den interne revisjonen av prosjektet konkluderer Bjerkan Stav med at Uttian-saken har vært 

gjenstand for omfattende behandling, også politisk, da med flere parallelle prosesser. 

Kommunen har pådratt seg kostnader til grunnerverv, reguleringsarbeid og til entreprenør.  

 

Bjerkan Stav konkluderer også med at inngåtte avtaler og kostnader er tilstrekkelig hjemlet i 

politiske vedtak. 

 

Tilbakemeldingen fra Fylkeskommunen påvirker valg av alternativ, og kommunedirektøren 

foreslår derfor alternativ 2, dvs at entreprenøren tar ansvar for og flytting av de lagrede 

massene, dette til en kostnad av 1.852.000 kr ekskl. moms. Kommunedirektøren registrerer at 

Bjerkan Stav synes summen er rimelig. 

 

I tillegg har administrasjonen påført prosjektet 50.000 kr i eksterne kostnader for bruk av 

juridisk ekspertise for internrevisjon og vurdering av sluttoppgjør. Dette har vært nødvendig 

for å gå gjennom helheten i saken og for å se hvor, og om om der har vært gjort feil i saken. 

Rapporten fra advokat er å betrakte som et læringsdokument for senere prosjekt. 

 

Oppsummert så tilrår kommunedirektøren at  

 

1. Kommunestyret avslutter «prosjekt Uttian næringsområde», og tar den interne 

revisjonen av prosessen til orientering, og ber kommunedirektøren følge opp aktuelle 

læringspunkt i rapporten. 
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2. Det utbetales 1.852.000 kr ekskl. moms til KN Entreprenør AS som kompensasjon for 

brudd i kontrakten. I summen ligger det at entreprenør tar ansvar for flytting av de 

lagrede massene (Alternativ 2) 

3. Totalkostnad på 1.902.000 kr ekskl moms finansieres over disposisjonsfondet 

 

Disponibel saldo på Disposisjonsfond pr 01.06.2022: kr 47.586.032 
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FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

21/2502 

Sak nr: 

111/22 

Saksbehandler: 

Ann Magritt Glørstad 

Arkivkode: 

140 Q80 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

23/21 Trafikksikkerhetsutvalget 09.12.2021 

4/22 Trafikksikkerhetsutvalget 14.06.2022 

53/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.06.2022 

111/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2022 - 2025  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret ettersendes etter møtet er avholdt. 
 

 

 
Behandling/vedtak i Trafikksikkerhetsutvalget den 09.12.2021 sak 23/21 

 

Vedtak: 
 

1. Trafikksikkerhetsutvalget vedtar å legge ut kommunedelplan for Trafikksikkerhet for perioden 2022-

2025 til høring. 

2. Frist for høring settes til 28.02.2022. 

3. Innkomne forslag og innspill drøftes i arbeidsgruppen før endelig forslag til kommunedelplan for 

Trafikksikkerhet 2022-2025 legges fram for kommunestyret til behandling. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar kommunedelplan for trafikksikkerhet for perioden 2022-2025 

som framlagt. 

 

2. Kommunedirektøren bes igangsette prosess med resertifisering som Trafikksikker 

kommune. 

 

   

Saksopplysninger:   

 
Trafikksikkerhetsutvalget vedtok den 09.12.2021 å legge ut forslaget til kommunedelplan for Trafikksikkerhet 

for perioden 2022-2025 ut på offentlig ettersyn/høring med høringsfrist 28.02.2022.  Høringsfristen ble utsatt en 

måneds tid etter forespørsel fra flere høringsinstanser. 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 14 innspill jfr vedlagte matrise. 
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Gjennomgående er ønsket om flere gang- og sykkelveger, storstilt satsning på sikring av 

skole- og barnehagevei, oppgradering vegnettet, samt fartsreduserende tiltak og sikring av 

krysningspunkter.  

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet for Frøya  kommune 2022-2025 er en rullering av forrige plan, med 

oppdatering av mål, strategier, oppdrag og tiltak. Planen fremmes som en temaplan og har med dette som 

oppgave å konkretisere mål og strategier. 

Planen skal videre legge til rette for smidigere implementering av tiltak i økonomiplanleggingen. 

Trafikksikkerhetsplanen i seg selv medfører ikke bevilgning av midler til gjennomføring av tiltak, men planen 

blir et viktig kunnskapsgrunnlag for prioritering av fremtidige innspill til nye prosjekter i kommende økonomi- 

og handlingsplaner. 

Planen skal være et styringsverktøy for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 

Overordnede mål og føringer 

Stortinget vedtok i 2001 nullvisjon for alt arbeid med trafikksikkerhet. Norsk transportplan 

(NTP) har lagt en visjon om at ingen blir drept eller hardt skadd.  NTP 2018-2029 har satt et 

etappemål i 2030 som tilsvarer at antall drepte og hardt skadde i Norge er redusert med 50% 

sammenlignet med årene 2016-2020. 
 

Ansvar og samspill 

Trafikksystemet skal kunne brukes av alle og man skal kunne ferdes trygt i sitt eget lokalmiljø, enten man er 

bilist, syklist eller fotgjenger – ung eller gammel. Som veieier har kommunen et stort ansvar for 

trafikksikkerheten langs det kommunale veinettet. I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven har 

også kommunen et generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt. Som eier av skoler og barnehager 

skal kommunen sørge for trygge omgivelser, inspirere og spre kunnskap, men trafikksikkerhet handler ikke bare 

om informasjon og fysiske tiltak, det handler også om bevissthet og holdninger. Trafikksikkerhet er derfor alles 

ansvar. 

 

Skoleveiene i de ulike skolekretsene varierer mye, og for mange barn og voksne fremstår skoleveien som utrygg. 

Barn som går til skolen får mosjon, frisk luft og lærer å ferdes i trafikken. Færre biler i skoleområdet fører til 

færre trafikkfarlige situasjoner. Samtidig vil mindre trafikkbelastning på veiene ha positive ringvirkninger for 

folkehelsen og for miljøet. Trygge skoleveier vil derfor fortsatt være et fokuspunkt i kommende periode. Å 

redusere behovet for bilkjøring vil være et viktig element i tiden, særlig med tanke på å øke myke trafikanters 

sikkerhet. Gjennomgående for alt trafikksikkerhetsarbeid i Frøya kommune som i landet for øvrig, ligger visjonen 

om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadet i trafikken. 

 

Trafikksikkerhetsplanen for Frøya kommune 2022-2025 er en delvis revisjon av trafikksikkerhetsplanen fra 

2016-2020, men i denne prosessen har planen vært et samarbeide med Hitra kommune med forutsetnig av å ha 

felles plan og strategier, men lokal handlings- og tiltaksdel i og som skal danne grunnlaget for alt 

trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som en kommunedelplan i den hensikt i å få forankret 

denne i  overordnede planer, for å sikre sammenheng mellom nasjonal og lokal strategi.  

En viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden av 

disse, men å redusere følelsen av utrygghet i trafikken har også en avgjørende betydning både 

for trafikksikkerheten og for å oppnå målsettingen om redusert bilbruk. Følt utrygghet i 

trafikken kan føre til økt bilbruk, begrense livsutfoldelsen og stå i veien for fysisk aktivitet. 

Det er derfor viktig at trafikkbildet er oversiktlig og intuitivt. God skilting og markering, 

beskjæring og et generelt fokus på frisikt er viktig. Økte driftsmidler er en forutsetning for å 

lykkes med dette arbeidet. 
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Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune 

Nullvisjonen – Alt trafikksikkerhetsarbeid skal bygge på visjonen om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Nullvisjonen ligger til grunn 

for alt trafikksikkerhetsarbeid i Frøya kommune. 

 
Strategi 

Trafikksituasjonen: 

Det offentlige veinettet består av europaveier, riksveier, fylkesveier og kommunale veier. På Frøya er det kun 

fylkesveier og kommunale veier. Ansvaret for fylkesveiadministrasjonen ble i januar 2020 overført fra Statens 

vegvesen til Trøndelag fylkeskommune. Kommunen har ansvaret for kommunale veier og private veilag/eiere har 

ansvaret for de private veiene.  

Fylkesveinettet på Frøya består av tofeltsveier uten fysiske skiller mellom kjørebanene. Store deler av 

fylkesvegnettet er så smal at det ikke er tilstrekkelig bredde for å merke deling av kjørebanen. Fylkesveiene går 

gjennom flere tettbebygde strøk, og er skoleveien for mange barn og unge. Det er et begrenset tilbud til gående 

og syklende langs store deler av veinettet. Flere strekninger mangler tilstrekkelig veiskulder og belysning. 

 

Det kommunale veinettet består primært av boligveier og noe veg til næring/industri. 

Kommunen drifter veilys langs kommunale og fylkeskommunale veier.  Unntaket er veglys langs Fv714 som 

fylkeskommunen drifter.  Kommunen er av den oppfatning at det anses urimelig at kommunen skal bekoste 

veglys på fylkeskommunal vei hvor hovedårsaken til etablering av veglys er trafikksikkerhet for myke trafikanter 

i mangel av fortau- eller gang- og sykkelveier. 

Private veier utgjør en stor del av veinettet i kommunen. Mange av disse har samme funksjon som de 

kommunale boligveiene og er åpen for allmenn ferdsel. Det er de private veieierne som har ansvaret for disse.  

Trafikksikkerhetsplanen skal i sin helhet tydeliggjøre og samordne en felles innsats for 

trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune. Planen beskriver og foreslår både fysiske og ikke-

fysiske tiltak. 

 

Trafikksikker kommune 

Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å 

fremme trafikksikkerheten i fylket. En viktig oppgave i denne sammenheng er å påvirke og 

stimulere kommunene til å arbeide målrettet og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet. 

Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for 

ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. Kommunen er pålagt ansvar blant 

annet som veieier, som eier av skole og barnehager, som en stor arbeidsgiver og kjøper av 

transporttjenester. 

For å ivareta denne helhetstenkningen er det utarbeidet kriterier og sjekklister som skal være 

et verktøy for å kvalitetssikre kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Frøya kommune har som 

mål å oppfylle alle kriteriene og gjennom en fylkeskommunal godkjenningsordning fortsatt 

være erklært som «Trafikksikker kommune». 

Handlingsprogrammet synliggjør hva som må utføres de nærmeste 3-4 årene for å oppnå 

målene for trafikksikkerhetsarbeidet. 

Fokusområder 

Kommunen har et stort ansvar for sikkerheten til alle trafikanter. Det skal jobbes systematisk 

med trafikksikkerhet, både fra administrasjonens side og gjennom politiske prioriteringer. 

Tiltaks- og handlingsdelen i planen legger opp til et systematisk og strategisk arbeide ved å 

etablere arbeidsgrupper og tilføre konsultative aktører for å kunne jobbe mere helhetlig på 

flere nivå. 
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Synlige resultater bør presenteres innbyggerne årlig og det er derfor viktig at fokusområdene 

er tydelige uttalt. Med bakgrunn i innspill fra innbyggere, skoler, velforeninger mm., og i 

dialog med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, statlige og regionale føringer, defineres følgende 

fokusområder for kommende planperiode: 

  

1. Resertifisering Trafikksikker kommune 

2. Forebyggende tverrsektorelt samarbeid 

3. Sikring av skole- og barnehageveier 

4. Flere gang- og sykkelveiforbindelser 

5. Sikring av myke trafikanter 

6. Oppgradering/fornying vegnettet 

7. Frisikt 

8. Fartsreduksjon 

./.  Det vises til handlings- og tiltaksplan som er vedlagt saken.  

Trafikantrettede tiltak har til hensikt å spre informasjon og kunnskap, og påvirke folks 

holdninger og adferd i trafikken. Kommunen har stor påvirkningskraft, og bærer derfor en stor 

del av ansvaret for det holdningsskapende arbeidet. Helsesektoren, skole og barnehage er 

viktig medspillere. Det er også frivillige organisasjoner, kjøreskoler, vel, bedrifter osv. 

Gjennomføring og oppfølging av de enkelte tiltak ligger hos ansvarlig organisasjon eller 

sektor. 

Årsplanen for barnehager og skoler må konkretiseres i forhold til hvilket ferdighetsnivå som 

forventes av barn i ulike årstrinn. De overordnede målene er beskrevet i Kunnskapsløftet og 

rammeplan for barnehager. For å sikre at barn og unge på Frøya får den samme opplæringen, 

må det lages en kommunal plan med delmål for aktuelle årstrinn. 

Trafikksikkerhetstiltak vurderes i alle forslag til reguleringsplaner, kommuneplanens arealplan 

og må også være fokusområde i alle del- og temaplaner.  

 

Vurdering: 

Planen foruten handlings-og tiltaksdel har vært utarbeidet i samarbeid med Hitra kommune og 

baseres på felles mål og strategier. 

Det har i prosessen vært lagt føringer for en bred medvirkning fra offentlige myndigheter, 

etater og organisasjoner, kommunale enheter, FAU ved skoler og barnehager og kommunens 

innbyggere. 

Offentlige myndigheter og organisasjoner gir uttrykk for at det anses positivt at det utarbeides 

en så omfattende kommunedelplan for trafikksikkerhet med grundige analyser av statistikker 

og sammenligning med tidligere perioder som viser at tallene går riktig vei. 

Handlings-og tiltaksdelen i planen omfatter administrative, kommunale og fylkeskommunale 

tiltak og flere av tiltakene spilles også inn i delstrategi for veg som er til høring med 

høringsfrist 1. juli 2022.  

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta den framlagte kommunedelplan for 

trafikksikkerhet for perioden 2022-2025. 
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Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Det er i budsjett- og økonomiplanperioden 2022-2025 lagt føringer på at det årlig avsettes kr 

500 000 for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  Disse midlene blir i all hovedsak benyttet 

til tiltak som innkjøp og utplassering av både nye busskur og utskifting av gamle.  Det er også 

gitt tilskudd til belysning på disse samt andre veganlegg.  Det bør i budsjettprosesser legges 

inn driftsmidler i de aktuelle virksomheter for å dekke de driftsmessige kostnadene ved 

investeringene som gjøres ved trafikksikkerhetstiltak. 
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HØRINGSUTKAST - DELSTRATEGI VEG 2022-2032 - ANMODNING OM 

INNSPILL - HØRINGSFRIST 1. JULI 2022  

 

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret ettersendes etter møtet er avholdt. 
 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Frøya kommune viser til oversendt «Delstrategi veg 2022-2032» med høringsfrist 

1.juli 2022, og tar denne til orientering.  

 

2. Frøya kommune ønsker i tillegg å påpeke:  

 

 

Funksjonsinndeling av veger  

Betydningen av veier med stor trafikk i forbindelse med næringsvirksomhet bør ytterligere 

vektlegges i funksjonsinndeling av veier, og i relasjon til et samfunnsøkonomisk 

perspektiv. Tilførselsveier til næringsområder er viktige i forhold til sysselsetting, særlig i 

distriktene. Viser derfor til forslag til funksjonsinndeling på veier innenfor Frøya 

kommune. Strekningen fra Hamarvik til Nordskag (fv. 716) utgjør med fv. 714 en 

sammenhengende vegstrekning med høy belastning av godstrafikk. Fv. 716 (mellom 

Hamarvik og Nordskag) er klassifisert som funksjonsklasse D, men er i realiteten starten 

av Lakseveien. Denne bør derfor gis funksjonsklasse B på bakgrunn av denne vurderingen, 

grunnet trafikkbelastning fra næringsvirksomhet. Frøya kommune viser til at vi er en av de 

mest hurtigvoksende kommuner i fylket når det gjelder økt næringsutvikling med 

tilhørende sysselsetting og derav økt trafikkmengde. Dette vil danne grunnlag for 

tilstrekkelig oppgradering og veivedlikehold i tråd med bruk og veiens samfunnsnytte. Det 

skal også bemerkes at strekningen er ulykkesutsatt med flere ulykker med både drepte og 

hardt skadde, noe som ytterligere understreker strekningens behov for en høyere standard. 

Samme forhold må sies å gjelde strekningen (Fv 716)  Hellesvik-Nordskag som også har 

økt trafikkmengde hvor dagens funksjonsklasse er D, men ønskes oppgradert til 

funksjonsklasse B. 

 

I tillegg bør eneste ferdselsåre til grender/småsamfunn tillegges særlig vekt, også når disse 

går inn mot viktige knutepunkt som knytter disse til annen og/eller eneste infrastruktur. Ett 
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eksempel på dette er fv. 6466 mellom Strømøybotn og Dyrøy. Denne tilkjørselveien er 

eneste tilknytning til fast-Frøya gjennom knutepunktet på Dyrøya, i tillegg til å være en 

viktig ferdselsåre for primærnæring. Veistrekningen har en betydelig økt trafikkmengde og 

hvor det er et næringsliv i stor vekst og utvikling, økt bosetting og hvor det på Mausund 

etableres folkehøgskole med 30 ansatte og 100 elevplasser som indikerer ytterligere økt 

trafikkmengde.  Vegen er smal, svingete og har en veldig dårlig standard mtp veidekke og 

bæreevne.   Denne vegstrekningen har i dag laveste funksjonsklasse (E) og ønskes 

oppgradert til funksjonsklasse B i tråd med ÅDT-tellinger. 

 

På bakgrunn av ovennevnte ber Frøya kommune Trøndelag fylkeskommune om å vurdere 

kriteriene for funksjonsinndeling på nytt.  

 

Ulykkesstrekning  

Det vises til definisjonen av ulykkesstrekning. En strekning defineres i denne 

sammenheng som 1 km. For distriktene vil gjerne lengre sammenhengende veistrekninger 

med gjentatte ulykker føles mer relevant. Frøya kommune oppfordrer derfor 

fylkeskommunen til å finne en måte å klassifisere ulykkesstrekning i ett videre perspektiv. 

Lakseveien er ett godt eksempel på en lengre sammenhengende veistrekning med høy 

ulykkesbelastning. 

 

Veivedlikehold  

Frøya kommune vil understreke behovet for å øke veivedlikeholdet på fylkesveiene i 

kommunen. Kommunen opplever ett stadig økende etterslep, noe som i år har medført 

nedsatt hastighet (Fv 6466)  og perioder med nedsatt akseltrykk. Dette har store 

konsekvenser for næringsliv, innbyggere og trafikksikkerheten i kommunen, da omlegging 

av trafikken medfører belastning på mer sårbare veistrekninger. 

 

Beredskap 

Frøya, Hitra og Orkland kommuner har hatt et samarbeidsprosjekt vedr beredskap og 

omkjøringsmuligheter ved stenging av bruer og veg langs Fv 714.   Frøya kommune har 

spilt inn egen sak til fylkeskommunen vedr beredskap og framkommelighet ved stenging 

av Dolmsundbrua og Åstfjordbrua.  Det vises til vedtak i Frøya kommunestyre 

28.04.2022, sak 58/22 som følger: 

 
1. Frøya kommunestyre ber om at Trøndelag fylkeskommune snarest oppgraderer Fv 714 i aksen 

Vikstrøm-krysset – Kjerringvåg som alternativ vegforbindelse over Vettastraumen bru ved stenging 

av Dolmsundbrua. 

2. Frøya kommunestyre ber Trøndelag fylkeskommune utarbeide en helhetlig ROS-analyse og 

beredskapsplan for hele fylkesvegnettet langs Fv 714.  

3. Frøya kommunestyre ber om at det etableres bommer på Dolmsundbrua ved stenging, og at 

fylkeskommunen gis ansvar med varsling til kommunen, næringsliv og innbyggere når bruene stenges.  

4. Frøya kommunestyre ber om at Trøndelag fylkeskommune opprettholder vegstrekningen fra 

Slørdalen til Mjønesaunet som fylkeskommunal for å sikre adkomst utover sørsiden av Åstfjorden og 

ut til Tannvikvågen. 

5. Frøya kommunestyre ber om at omklassifisering av strekningen gamle Fv714 Snildalssæter – 

Snildalselv bru ikke gjennomføres. Dette må fortsatt være fylkeskommunal vei pga beredskapsmessige 

hensyn ved eventuelle hendelser i tunnellene Fossantunnellen og Snilldalstunnellen. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren oversende saken til Trøndelag fylkeskommunes 

vegdirektør samt Hoveutvalg for veg, Trøndelag fylkeskommune, til behandling. 
 

I samme sak ble det også vist til manglende omkjøringsmulighet for tyngre kjøretøy ved 

stenging av Fv 714 på Våvatnet sist vinter. I forbindelse med økt temperatur globalt og 
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erfaringer med økt nedbør og overvannsutfordringer er det bedt om at fylkeskommunen 

utarbeider en helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan for hele fylkesvegnettet langs Fv 

714, jfr vedtakes pkt. 2. 

 

Gang- og sykkelveier  

Frøya kommune ønsker fortsatt fokus på videreføring av bygging av gang- og sykkelveier i 

kommunen.  

Kommunen har bevilget et tilskudd på 15 millioner for bygging av gang- og sykkelvei fra 

Dyrvik til Nesset, men reguleringsplanen for området har regulert helhetlig gang- og 

sykkelvei fram til Hellesvik.   Kommunen ber om at fylkeskommunen igangsetter 

grunnerverv for å få bygget siste del fra Nesset – Hellesvik så snart som mulig. 

 

Kommunen har flere strekninger hvor gang- og sykkelvei er regulert inn, men ikke utbygd 

grunnet manglende fylkeskommunale midler. Dette setter begrensninger for 

boligutbygging, samt medfører økt fare for særlig myke trafikanter. Det bør også åpnes for 

ytterligere bruk av forenklede løsninger for å øke hastighet på utbygging, også i distriktene 

med mer spredt bosetningsmønster. Dette i tråd med strategien om «Mer vei for pengene».  

 

Regional transportmodell  

I forhold til bruk av regional transportmodell som grunnlag for transportutredninger og –

beregninger, må distriktene gis ett eget fokus grunnet mer spredt bosetningsmønster. Det 

må tas høyde for at manglende kollektivtilbud, samt manglende gang- og sykkelveier 

langs fylkesvei, medfører økt privattrafikk med bakgrunn i befolkningsvekst. 

 

Dyrøya som knutepunkt  

Dyrøya er ett knutepunkt for forbindelsen mellom fast-Frøya og Øyrekka. Med den økte 

trafikkmengde og økt bosetting og næringsutvikling i aksen Strømøybotn – Dyrøy samt 

øyrekka, her kan bl.a. nevnes folkehøgskole på Mausund som starter opp høsten 22, med 

totalt 30 ansatte og 100 elever og som både direkte og indirekte fordrer større ferdsel og 

sysselsetting i næringslivet.   På bakgrunn av dette ber Frøya kommune om at 

fylkeskommunen utbedrer vegstrekningen mtp vegbredde, siktforhold og bæreevne og 

oppgraderer vegforbindelsen fra funksjonsklasse E til funksjonsklasse B.                         

 

Tunnel  

Frøya kommune ser med tilfredshet at fylkeskommunen nå har igangsatt planlegging og 

prosjektering med utbedringer og oppgradering av tunnelsikkerhet sett i relasjon til 

lovpålagte krav.  Frøya kommune ber imidlertid fylkeskommunen se på snarlige løsninger 

med alternative framkomstmuligheter grunnet kommunens sårbarhet ved eventuell 

stenging av tunnelen. Her er også mobildekning i tunnelen viktig. Pr. nå er det to «hull» i 

dekningen inne i tunnelen, noe som både fører til trafikkfarlige situasjoner og manglende 

mulighet til å underrette nødetater ved behov.  

 

Ladepunkter  

Frøya kommune vil oppfordre fylkeskommunen til økt satsning på ladepunkter for el-biler. 

Regionen har hatt en positiv økning med anskaffelse av el-biler, og går i riktig retning mtp 

strategier innen klima og miljø. Manglende ladepunkter langs fv. 714 gjør allikevel at el-

biler for mange ikke oppleves som ett reelt alternativ for innbyggerne på Frøya og Hitra. 
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Veibelysning  

 

Frøya kommune ønsker at Trøndelag fylkeskommune vedtar overtakelse av veilys langs 

alle fylkesveier hvor det er veilys.  P.t. har det vært overtakelse av veilys langs Fv 714, 

men kommunen anser det riktig at fylkeskommunen drifter og vedlikeholder veglys langs 

hele fylkesvegnettet jfr ansvar for fylkesveg og anordninger langs dette vegnettet..  Det er 

flere strekninger som har veilys, og dette anses spesielt viktig der det ikke er fortau eller 

gang- og sykkelveg i den hensikt å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

Tradisjonelt sett er de fleste veilys langs fylkesvei på Frøya betalt og driftet av kommunen 

og private veilyslag/grendalag. Standarden som kreves før overtakelse pålegger disse 

veilagene en uforholdsmessig stor utgift for noe som i utgangspunktet oppfattes som et 

fylkeskommunalt anliggende.  

 

Vedlegg: 

 

Innspillsskjema i prioritert rekkefølge. 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Trøndelag fylkeskommune, seksjon Strategi og utvikling veg har ved brev av 10.05.2022 

oversendt høringsdokument for Delstrategi veg 2022-2032 med anmodning om innspill fra 

kommunene. 

Høringsfrist er satt til 1. juli 2022. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vil først og fremst uttrykke tilfredshet med at fylkeskommunen inviterer 

kommunene med mulighet for innspill i Delstrategi for veg. 

 

Høringsdokumentet ivaretar overordnede mål gjennom nasjonale føringer i NTP og tilslutning 

i FNs bærekraftmål, og samtidig oppdaterer rammer, roller, ansvar, mål og strategier i 

forbindelse med regionformen av 2020 hvor fylkeskommunen er tillagt større ansvar enn hva 

var tilfelle ved siste høring i 2018. 

 

Kommunedirektøren vil i denne sammenheng uttrykke at i et så viktig og strategisk dokument 

som Delstrategi for veg legger opp til, er høringsfristen på 6 uker for snever med tanke på 

behovene for og ønsket om,  bred lokal medvirkning på politisk nivå og næringsliv. 

Kommunedirektøren ber derfor om at det ved neste høring legges opp til en lengre 

høringsfrist. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022 - 2025 

 



Saknr: 113/22 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1106 

Sak nr: 

113/22 

Saksbehandler: 

Helene Hvidsten 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

113/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

ABAKUS. FORVALTNINGSKONTROLL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll i Abakus AS til orientering.  

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  

 

a.  beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når  

eierskapsmeldingen blir revidert  

b.  følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg 

c.  sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir  

formidlet til Abakus 

d.  vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden  

til Abakus og øvrige selskaper 

 

3. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering. 

4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen følge opp    

    anbefalinger til selskapets styre om at: 

 

e.  styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes  

f.  styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig  

g.  avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert 

 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og  

eierrepresentant om oppfølgingen av punkt 4 innen utgangen av desember 2022 

 

Vedlegg: 
 

Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Abakus AS 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I januar 2021 fikk kontrollutvalget en henvendelse fra Kontrollutvalg Fjell om deltakelse i en  

felles forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierkommunene i Abakus AS.  

Kontrollutvalget i Frøya vedtok den 10.2.21, sak 5/21 at de ønsket å delta i prosjektet, og  

prosjektplanen ble vedtatt 15.9.21, sak 29/21. Åtte av selskapets eierkommuner sluttet seg til  

prosjektet. 
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Eierskapskontroll 

Revisor har undersøkt om kommunens eierskap blir utøvd i tråd med kommunestyrets vedtak, 

lovkrav og normer for god eierstyring.  

 

Revisor konkluderer med at rollefordelingen i Frøya kommune i hovedsak er i tråd med 

normer for god eierstyring. Revisor bemerker at kommunedirektør er første vara til styret i 

Abakus. Dette kan medføre habilitetsproblemer dersom selskapet er part i en sak som 

behandles av kommunen.  

 

Kommunens eierskapsmelding er fra 2018, og revisor mener at omtalen av Abakus er  

mangelfull. Eiermeldingen har noen generelle føringer om samfunnsansvar og 

meroffentlighet, og dette er føringer som selskapet bør gjøres kjent med. Revisor har også 

merket seg det er en bestemmelse i eiermeldingen om at kommunen skal ha et eierutvalg, men 

at dette ikke er fulgt opp. Etter revisors mening bør kommunen vurdere om det skal etableres 

rapporteringsrutiner for Abakus og for andre selskaper.  

 

Revisors anbefalinger til kommunen:  

•  beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når  

eierskapsmeldingen blir revidert 

•  følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg 

•  sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir  

formidlet til Abakus 

•  vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden  

til Abakus og øvrige selskaper 

•  være bevisst på mulige rollekonflikter ved valg av styremedlemmer 

 

Forvaltningsrevisjon 

Formålet med forvaltningsrevisjonen av Abakus har vært å finne ut om kommunene er  

fornøyde med tjenestene, om selskapsforvaltningen er underlagt betryggende kontroll, og om  

samhandlingen med kommunene fungerer tilfredsstillende.  

 

Kundetilfredshet 

Revisor gjennomførte en spørreundersøkelse blant administrative ledere hos  

deltakerkommunene. Respondentene ga gjennomgående positive tilbakemeldinger rundt  

vurdering av selskapets kompetansenivå, servicenivå og bidrag til regeletterlevelse og  

innkjøpsetikk. Kundene var noe splittet i synet på om Abakus hadde tilstrekkelig kapasitet til 

å utføre oppgavene sine, og det kom noen kritiske tilbakemeldinger om hvordan 

avtaleoversikten ble tilrettelagt.  

 

Selskapets kapasitet, kompetanse og internkontroll 

Revisjonen mener at selskapet har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de oppgavene  

kommunene betaler for. Revisjonen har merket seg at kundene til tider har opplevd at  

selskapets kapasitet har vært for knapp. Dette er ikke uvanlig for virksomheter som blir  

finansiert med offentlige midler.  

Revisjonen har gått gjennom selskapets styrende dokumenter og internkontrollrutiner, og  

mener at disse i hovedsak er på plass. Styret har ansvar for å påse at internkontrollrutinene på  

innkjøpsområdet blir fulgt, og at selskapets risikoforhold blir systematisk gjennomgått og  

dokumentert. Etter revisjonens mening har ikke disse to styreoppgavene blitt tilstrekkelig  
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ivaretatt, noe revisor anbefaler selskapet å ta tak i. 

 

Samhandling med kommunene  

Revisjonen mener at rolle- og ansvarsforholdene i anskaffelsesarbeidet er tilstrekkelig avklart.  

Revisor har imidlertid merket seg at det er mangler ved avtaledokumentene, og at det virker å  

være noen svakheter ved de hjelpemidlene som Abakus har tilbudt kommunene. 

 

Revisor anbefaler Abakus å sørge for at:  

•  selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes  

•  styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig  

•  avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert 

 

Vurdering: 

 

Rapporten er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Problemstillingene er grundig undersøkt 

og dokumentert, og gir Frøya kommune nyttig informasjon om kommunens utøvelse av sitt 

eierskap i selskapet. Rapporten gir også grundig informasjon om hvor fornøyd 

eierkommunene er med leveransen, om Abakus har nødvendig kapasitet, og om 

samhandlingen med kommunene fungerer tilfredsstillende.  

 

Når det gjelder kommunens eierstyring i et aksjeselskap har dette et indirekte preg, hvor 

eiernes myndighet utøves i generalforsamlinger gjennom en eierrepresentant (i Frøyas tilfelle 

er ordfører eierrepresentant). Eierrepresentant møter på vegne av kommunen i 

generalforsamlinger. Dette betyr at eierrepresentant forholder seg til selskapet gjennom 

generalforsamling og eiermøter, og selskapets styre og daglige leder ivaretar selskapets 

virksomhet. Som følge av dette bør kontrollutvalget, og i neste omgang kommunestyret, be 

kommunens eierrepresentant ta med seg rapportens anbefalinger til selskapets 

generalforsamling og eiermøter.  

 

Kontrollutvalget kan sende rapporten til kommunestyret for politisk behandling. 
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - FNS BÆREKRAFTSMÅL  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret støtter kommunedirektørens vedlagte forslag der samfunnsdelens mål og 

delmål er omsatt til bærekraftsmål.  

2. Kommunedirektøren jobber videre med å implementere dette i øvrig planverk i kommunen. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 92/22 

 

Vedtak: 

 
1 Kommunestyret støtter kommunedirektørens vedlagte forslag der samfunnsdelens mål og 

delmål er omsatt til bærekraftsmål.  

2 Kommunedirektøren jobber videre med å implementere dette i øvrig planverk i kommunen. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret støtter kommunedirektørens vedlagte forslag der samfunnsdelens 

mål og delmål er omsatt til bærekraftsmål.  

2. Kommunedirektøren jobber videre med å implementere dette i øvrig planverk i 

kommunen. 

 

Vedlegg: 

 

1. Vedlegg: Bærekraftsmål 
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Saksopplysninger: 

 

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er det en forventning om at 

bærekraftsmålene legges til grunn i samfunns- og arealplanleggingen. For å imøtekomme 

disse kravene knyttes strategiene nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 vedtatt 

18.06.2015, opp mot FNs bærekraftsmål.   

«Bærekraftsmålene bør få et tydelig avtrykk i alle fylkeskommunale og kommunale planer, og 

i den videre oppfølging i økonomiplan og budsjett. Det innebærer at fylkeskommuner og 

kommuner må vurdere bidrag til bærekraftsmålene i samfunns- og arealplanleggingen, og i 

sin rolle som tjenesteleverandør, eiendomsforvalter, arbeidsgiver og som innkjøper» (Meld. 

St. 40. (2020-2021)). 

 

Kommunedirektørens vurdering: 

 

Kommunedirektøren har i sine overordnede satsninger i budsjett- og økonomiplan for 

perioden 2022-2025 sagt at kommunen skal jobbe systematisk med bærekraftmålene, slik at 

disse blir tatt inn i alt planarbeid i kommunen i løpet av planperioden. Omgjøring av satsinger 

i samfunnsdelen til bærekraftsmål er et første skritt i dette arbeidet.  

 

Fremgangsmåten i dette arbeidet har vært å identifisere korrelasjoner mellom 

bærekraftsmålenes delmål, og kommuneplanens samfunnsdels satsningsområder; (1) levekår 

og folkehelse, (2) natur, miljø og klima, (3) samfunn, næring og kultur, og (4) organisasjonen 

i Frøya kommune. Dette har resultert i at én tredje kolonne har blitt tilføyd til «sånn vil vi ha 

det» og «sånn vil vi gjøre det». 

 «Med 17 hovedmål og 169 delmål kan det være fristende å velge ut noen få enkeltmål for å 

spisse innsatsen. Men bærekraftsmålene henger sammen, virker inn på hverandre, og må ses i 

sammenheng. Gjennom planarbeidet kan kommunen diskutere hva den gjør for å styrke eller 

svekke bærekraftsmålene, og hvordan kommunen kan legge til rette for å oppnå positive 

synergier mellom bærekraftsmålene» (Meld. St. 40. (2020-2021)). 

 

Utarbeiding av fremtidige kommunale planer vil deretter bli forankret i bærekraftsmålene, slik 

at kommunen ivaretar sine ansvarsoppgaver i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Det vil 

blant annet bli lagt til grunn i det kommunale styringsverktøyet Framsikt.  
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NY SAMARBEIDSAVTALE FOR MIDT-NORGE IUA  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap 

mot akutt forurensning Midt-Norge, jf. Kommuneloven §19, med virkning fra 

01.01.2023, slik det fremstår av saken og dets vedlegg 1.  

2. Kommunestyret velger selv sin representant og vara til representantskapet i 

kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.  

3. Som fast representant velges brannsjef  

4. Som vara for fast representant velges beredskapsleder 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2022 sak 86/22 

 

Vedtak: 

 

1 Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot 

akutt forurensning Midt-Norge, jf. Kommuneloven §19, med virkning fra 01.01.2023, 

slik det fremstår av saken og dets vedlegg 1.  

2 Kommunestyret velger selv sin representant og vara til representantskapet i 

kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.  

3 Som fast representant velges brannsjef  

4 Som vara for fast representant velges beredskapsleder 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot 
akutt forurensning Midt-Norge, jf. Kommuneloven §19, med virkning fra 01.01.2023, 
slik det fremstår av saken og dets vedlegg 1.  

2. Kommunestyret velger selv sin representant og vara til representantskapet i 
kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.  
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3. Som fast representant velges brannsjef  
4. Som vara for fast representant velges beredskapsleder 

 

 

Vedlegg: 

 
1.  

 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder 

 

Denne saken omhandler inngåelse av ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (MNIUA). 
Bakgrunnen for dette er ny kommunelovs endring av formene for interkommunalt 
samarbeid, samt tilpasning til ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning. 
Samarbeidsavtalen må vedtas med likelydende vedtak i alle deltakende kommunestyrer i 
løpet av 2022. Oppstart av det kommunale oppgavefellesskapet er 1. januar 2023. 
  
Bakgrunn og fakta 
 
Opprettelsen av MNIUA startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i 1996. På 
bakgrunn av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble etablert 
i samsvar med forurensningsloven og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra 
Miljødirektoratet (tidligere SFT). Ved opprettelsen fikk Trondheim kommune tildelt et 
hovedansvar, og har siden den ang blitt sett på som en «administrasjonskommune» for 
MNIUA. Regionen MNIUA omfatter i dag 24 kommuner: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, 
Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Os, Osen, Rennebu, 
Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord kommuner.  
 
MNIUA har siden 2015 vært etablert som et interkommunalt samarbeid, etter §27 i gammel 
kommunelov. Samarbeidet hadde navnet IUA Sør-Trøndelag frem til 4. januar 2022, da ble 
navnet endret til Midt-Norge IUA, i forbindelse med at Forskrift om kommunal beredskap 
mot akutt forurensning trådte i kraft. Som §27-samarbeid har Trondheim kommune vært 
utpekt som administrativ kommune. Dermed er det Trondheim kommune som blant annet 
administrerer økonomien, har juridisk ansvar og arkivansvar for samarbeidet. Trondheim 
kommune kjøper de administrative tjenestene fra Trøndelag brann- og redningstjeneste 
(TBRT) i form av en rådgiverstilling i 100 %.  
 
Grunnet ny kommunelov må MNIUA endre organisering, da §27 interkommunale 
samarbeid, ikke ble videreført i ny kommunelov Frist for å endre organisering er innen fire 
år fra det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 
2019–2023.  
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Behandling av saken i perioden 2020-2022 
I perioden 2020-2022 har omorganiseringsprosessen vært gjennom følgende milepæler: 
 
2020   IUAs årsmøte 2020: orientering om kommende prosess.  

 
Utredning om de forskjellige alternativene (bl.a. oppgavefellesskap, 
vertskommune, IKS) og behandling i MNIUA beredskapsstyre 
 

2021 IUA årsmøte 2021: Vedtak om å omdanne IUA til kommunalt   
 oppgavefellesskap. 

Vedtak: Årsmøtet 2021 vedtar å organisere IUA Sør-Trøndelag etter 
kommunelovens kapittel 19. kommunalt oppgavefellesskap. Årsmøtet ber 
beredskapsstyret utarbeide utkast til vedtekter og samarbeidsavtale som 
legges frem for årsmøtet i 2022. Ny organisering trer i kraft 1. januar 2023. 
 
Utarbeidelse av ny samarbeidsavtale behandlet i MNIUA beredskapsstyre 

 
2022  IUA årsmøte 2022: Vedtak om ny samarbeidsavtale 

Vedtak: Årsmøtet vedtar ny samarbeidsavtale for kommunalt 
oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge og tilhørende 
saksframlegg til kommunestyrene. Samarbeidsavtale og saksframlegg 
oversendes til deltakerkommunene for kommunestyrevedtak.  

 
Ny eierandel vil fordeles etter innbyggertall, se tabell på neste side.  
 

Kommune Innbyggertall % Innbyggertall 
Representant i 

representanskapet 

Trondheim 210496 56,62% 1 

Stjørdal 24287 6,53% 1 

Orkland 18502 4,98% 1 

Melhus 17123 4,61% 1 

Malvik 14425 3,88% 1 

Ørland 10371 2,79% 1 

Indre Fosen 9899 2,66% 1 

Skaun 8360 2,25% 1 

Oppdal 7066 1,90% 1 

Midtre Gauldal 6120 1,65% 1 

Heim 5884 1,58% 1 

Røros 5572 1,50% 1 

Frøya 5265 1,42% 1 
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Hitra 5156 1,39% 1 

Åfjord 4252 1,14% 1 

Selbu 4090 1,10% 1 

Frosta 2608 0,70% 1 

Rennebu 2443 0,66% 1 

Meråker 2399 0,65% 1 

Rindal 1980 0,53% 1 

Holtålen 1953 0,53% 1 

Os 1855 0,50% 1 

Osen 904 0,24% 1 

Tydal 750 0,20% 1 

Totalt 371760 100,00% 24 

 
  
Konsekvenser for klima og det ytre miljø 
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for klima og det ytre miljø. 
  
Konsekvenser for arbeidsmiljøet   
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for arbeidsmiljøet 
 
 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Representantskapet i MNIUA vedtar hvert år budsjett som fordeles etter eierandel. 
 
Etter at ny samarbeidsavtale er vedtatt vil eierandelen justeres hvert 4. år.  
Det forventes at eierbidrag per innbygger vil opprettholdes omtrent på dagens nivå etter 
1.1.2023, og at det ikke medfører vesentlige endringer i eierbidraget fra kommunene til 
MNIUA. 
 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta samarbeidsavtale og utpeke en 
representant og vara til representantskapet i MNIUA, og at vedtaket gjøres gjeldende fra 
1.1.2023.  
 
Tidligere år har brannsjef vært kommunens representant, med varabrannsjef som vara. Det 
sees som mest formålstjenelig at beredskapsleder tiltrer som vara da kommunen pt. Ikke 
har varabrannsjef. 
 
Kommunedirektøren ber kommunestyret å vedta innstillingen som framlagt uten endringer, 
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da likelydende vedtak fra alle 24 deltakerkommunene er nødvendig for at 
samarbeidsavtalen skal være gyldig.  
 

 

Skal saken på høring til FEB/FUR/Andre råd og utvalg? Nei 
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OPPFØLGING AV FORSVARETS VETERANER  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya og Hitra kommuner etablerer felles veteranplan for kommunene og bidrar 

til at det etableres en ordning av veterankontakt.  

2. Veterankontakt for kommunene oppnevnes av veteranene selv.  

3. Veteranplanen skal som et minimum inneholde ett årlig oppfølgingspunkt med 

tiltak fra hver av katergoriene:  

 Annerkjennelse  

 Ivaretakelse  

 Oppfølging 

4. Ferdig utkast til plan legges fram for kommunene til behandling. 

5. Som representanter for kommunene velges beredskapsansvarlige.  

 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2022 sak 85/22 

 

Vedtak: 

 
1 Frøya og Hitra kommuner etablerer felles veteranplan for kommunene og bidrar til at det 

etableres en ordning av veterankontakt.  

2 Veterankontakt for kommunene oppnevnes av veteranene selv.  

3 Veteranplanen skal som et minimum inneholde ett årlig oppfølgingspunkt med tiltak fra hver 

av katergoriene:  

 Annerkjennelse  

 Ivaretakelse  

 Oppfølging 

4 Ferdig utkast til plan legges fram for kommunene til behandling. 

5 Som representanter for kommunene velges beredskapsansvarlige.  

 
Enstemmig. 

 

 

 

 



Saknr: 116/22 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya og Hitra kommuner etablerer felles veteranplan for kommunene og bidrar til at det 

etableres en ordning av veterankontakt.  
2. Veterankontakt for kommunene oppnevnes av veteranene selv.  
3. Veteranplanen skal som et minimum inneholde ett årlig oppfølgingspunkt med tiltak fra hver 

av katergoriene:  

 Annerkjennelse  

 Ivaretakelse  

 Oppfølging 
4. Ferdig utkast til plan legges fram for kommunene til behandling. 
5. Som representanter for kommunene velges beredskapsansvarlige.  

 

 

Vedlegg: 

 
1. Oppfølging av forsvarets veteraner. 

 

Saksopplysninger:   

 
Statsforvalteren i Trøndelag har bedt kommunene om å bistå i arbeidet med etablering av 
veteranplan og oppnevning av veterankontak. Arbeidet kan organiseres i egen kommune, eller som 
en interkommunal ordning.  

Det er tatt et initiativ til å dra i gang samlinger og treff for veteraner som har vært ute i internasjonal 
tjeneste for Forsvaret. Initiativet omfatter hele øyregionen (Hitra og Frøya kommuner). Med dette 
som utgangspunkt fremmes det forslag om å etablere en interkommunal veterankontakt for Frøya 
og Hitra kommuner.  

Bakgrunn for saken 

Norske myndigheter har i de siste tiårene jobbet målrettet med ivaretakelse av Forsvarets veteraner. 
Siden 2008 har en rekke stortingsmeldinger satt søkelys på samfunnets ansvar overfor veteranene 
og deres familier, både med hensyn til forberedelse, ivaretakelse og oppfølging. Syv departement 
har det siste tiåret vært delaktig i utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak. Dette har bidratt til 
større forståelse i samfunnet om veteranenes innsats og behov, og til økt anerkjennelse, ivaretakelse 
og bedre oppfølging. 

Siden 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge. Flere av disse kvinner og menn 
jobber fortsatt i Forsvaret, men det finnes i tillegg både sivilister og pensjonister. De aller fleste som 
går ut av internasjonal tjeneste for Forsvaret, kommer styrket ut og kan bruke sin unike kompetanse 
videre i yrkeslivet. Noen vil allikevel ha behov for oppfølging etterpå, som følge av opplevelser og 
hendelser fra tjenesten. Familiene bærer også noe av byrden, både under og etter deltakelse i 
internasjonale operasjoner. Alle disse aspektene gir kommunen grunn til å kjenne egne innbyggere 
som har tjenestegjort i internasjonal tjeneste for forsvaret. 

Kommunenes rolle i veteranarbeidet er å være lokal pådriver for anerkjennelse og ivaretakelse av 
personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Med dette som bakteppe ønsker vi å 
etablere en egen veteranplan, i samarbeid med Hitra kommune.  
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Statsforvalteren i Trøndelag har kommet med noen konkrete tips og innspill til kommunens plan for 
oppfølging og ivaretakelse av veteranene med deres familier. Dette danner et godt grunnlag for det 
videre arbeidet med oppfølging av forsvarets veteraner i vår kommune. 

Statsforvalteren i Trøndelag har i brev av 9. mars 2022 tatt et initiativ overfor kommunene om 
Oppfølging av Forsvarets veteraner 

I brevet ber Statsforvalteren om at  

1. Kommunen anmodes om å utpeke en representant som veterankontakt, enten i kommunal 
eller interkommunal regi innen 10. april 2022. Send navn og tlf til tesad@statsforvalteren.no  
Vi sender samleliste i retur og oppfordrer til dialog og ideutveksling mellom kommunene så 
fremt ingen reserverer seg mot dette. 
 

2. Kommunene anmodes om at en representant (Fortrinnsvis veterankontakten) svarer på 
spørreundersøkelsen innen 10. april 2022. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNRkuai1c9mFpBhvseEZ019CxA
i63FSsnAjZFUQUpXQzZWV1RNR1Q3RklTU0k0QzhZRzRCWC4u 
 

3. Kommuner som ikke allerede har en veteranplan anmodes om å opprette en veteranplan, 
enten i kommunal eller interkommunal regi. Planen bør som minimum inneholde ett årlig 
oppfølgingspunkt med tiltak fra hver av kategoriene Anerkjennelse, ivaretakelse og 
oppfølging. Tilbakemelding på status med dette arbeidet anmodes innen 10. april 2022. 
 

Les mer om forsvarets veteraner. 

Det er flere kommuner som har utarbeidet veteranplan. Fosen-kommunene er har i 2016 etablert 
Veteranplan for Fosen. Planen er vedtatt i kommunestyrene.  

Vurdering 

Det er tatt et initiativ til å dra i gang samlinger og treff for veteraner som har vært ute i internasjonal 
tjeneste for Forsvaret. Initiativet omfatter hele øyregionen (Hitra og Frøya kommuner). Med dette 
som utgangspunkt fremmes det forslag om å etablere en interkommunal veterankontakt for Frøya 
og Hitra kommuner.  

Det er Beate Andestad, tidligere major i forsvaret, som har tatt initiativet. Andestad, som har hytte 
på Frøya, er bosatt utenfor kommunen. Flere veteraner bosatt lokalt i kommunene stiller seg bak 
initiativet, og vil bidra i arbeidet. 
 
Andestad har sagt seg villig til å inneha rollen som veterankontakt, og er innmeldt til 
Statsforvalteren. 
 
Kommunedirektørens begrunner utnevnelsen av kontaktpersoner i kommunene ut i fra rollen som 
beredskapsansvarlige.  
 
Det er allerede avtalt en samling for veteraner på Hitra 1. juni 2022 kl. 19.00 på Natali pizzeria. 
Representanter for kommunene vil delta på samlinga.  
 
Frøya og Hitra kommuner har samarbeidet om forslag til vedtak og fremmes likt. 
Kommunedirektøren anbefaler forslag til innstilling som vedlagt.  
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Mal for plan for veteranoppfølging i Frøya og Hitra kommuner 

Plan for veteranoppfølging i Hitra og Frøya kommuner 

Veterankontakt:  Ajour: dd.mm.åååå Neste revisjon: mm.åå 

Situasjon: Fakta om kommune med relevans til veteranarbeidet: Antall veteraner bosatt, 
monumenter / historie. Skrives i prosa 

Planens grunnlag, hensikt og formål skrives i prosa (tekst fra bakgrunn i dette skriv kan benyttes 
her) 

Forslag til oppfølgingspunkter. Listen under er forslag som gir konkrete eksempler og er ikke 
Uttømmende 

 

Tiltak Oppfølging Merknad 

Anerkjennelse 1: 
Arrangement 8. Mai 

Ordfører Relevante steder for aktivitet (liste i 
vedlegg) Relevante aktiviteter: 
Middag med tale, Foredrag / seminar, 
Konsert. Gjennomføres årlig 

Anerkjennelse 2:  
Benytte veteraner i skole-
undervisning på FN dagen. 

Skole Liste over veteraner som kan 
tenke seg å stille til foredrag 
 

Anerkjennelse 3:  
Utdeling 
Regjeringens minnemedalje 

Veterankontakt Kartlegging / oversikt over 
aktuelle kandidater. Bruke 8 
mai arrangement til utdeling? 

Ivaretakelse 1: 
Informasjon til veteraner på 
kommunens nettside 

Veterankontakt og 
kommunens 
kommunikasjonsansvarlige 

Arrangement, tilbud, linker til 
nyttige nettsteder etc 
 

Ivaretakelse 2: 
Kompetanseheving blant 
kommunens ansatte i 
målgruppe 

Helse / Skole Seminar, kurs eller annen 
undervisning 
 

Oppfølging 1:  
Støtte til veteran / familie 

Helsetjeneste / Psykolog / 
Skole 

Kommunikasjon om 
tilgjengelige tilbud 

Oppfølging 2:  
Dialog/ samarbeid med lokale 
avdelinger i Forsvaret. 

Veterankontakt Kontaktperson Forsvarets 
veterantjeneste og lokale 
avdelinger 

Oppfølging 3: 
Spørreundersøkelse blant 
kommunens veteraner 
 

Veterankontakt? Kartlegging av behov i 
kommunen. Ledd i å utvikle en 
plan som treffer 

Vedlegg til planen Lister over kontaktpersoner, viktige telefonnummer, samarbeids-
partnere lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 
 

 

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

Kommunestyret Møtebok 

Møtedato: 

16.06.2022 

Arkivsaksnr: 

22/1109 

Sak nr: 

117/22 

Saksbehandler: 

Sonja Dybvik 

Arkivkode: 

512 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

102/22 Formannskapet 09.06.2022 

117/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

URAVSTEMNING NY HOVEDTARIFFAVTALE FOR PERIODEN 01.05.22 - 30.04.24  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.22 – 30.04.24. 

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2022 sak 102/22 

 

Vedtak: 
 

Frøya kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.22 – 30.04.24. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.22 – 30.04.24. 

 

Vedlegg: 

 

A-rundskriv nr: 3-2022 

 

Saksopplysninger:   

 

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som omfattes av Hovedtariffavtalen, 

deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til meklerens forslag. Den 3. juni 2022 vil 

alle stemmeberettigede få tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt  

til postmottak. KS anmoder alle om å svare på uravstemningen så snart som mulig og innen 

fristen som er 21. juni. 

 

FORHANDLINGS- OG MEKLINGSFORLØP 

Forhandlingene ble åpnet den 6. april 2022. Det ble gjennomført flere forhandlingsmøter før 

forhandlingsbrudd den 29. april 2022. Riksmekleren åpnet meklingen 2. mai 2022 og nedla 

forbud mot arbeidskamp. Samme dag leverte forhandlingssammenslutningene 
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plassoppsigelse. Fristen var midnatt den 23. mai 2022, men det anbefalte meklingsforslaget 

var klart først etter 13 timer mekling på overtid. 

 

 

HVORDAN SVARER MEKLINGSLØSNINGEN PÅ KOMMUNESEKTORENS  

PRIORITERINGER? 

Alle fylkeskommunene og 76 prosent av kommunene har behandlet innspill til tariffoppgjøret 

politisk. Årets debatthefte hadde tre spørsmål om kommunenes behov for økonomisk 

innretning ved tariffoppgjør.  

Gjennomgående var tilbakemeldingene at det skulle gis sentrale lønnstillegg til alle og gjøres 

tariffendringer som prioriterte turnusstillinger og rekrutteringsbehov i sektoren. 

Den økonomiske rammen skulle ta hensyn til både kommuneøkonomien, situasjonen i 

konkurranseutsatt næringsliv og ivareta kommunesektorens rekrutteringsbehov. 

KS vurderer at meklingsforslaget så godt som mulig balanserer vårt mandat og posisjoner opp 

mot partenes ulike krav. Resultatet er i tråd med frontfagsmodellen som norm for 

lønnsdannelsen over tid. 

De siste fem årene har lønnsveksten i kommunesektoren vært 0,3 prosentpoeng lavere enn 

både industrien og staten. Det er bakgrunnen for at KS i år bidro til en løsning som ligger noe 

høyere enn anslaget i frontfaget. Oppgjøret har en økonomisk ramme beregnet til på 3,84 

prosent. Det er i 2022 gitt sentralt lønnstillegg til alle ansatte på mellom 12.000 og 16.800 

kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. 

Andre elementer i meklingsløsningen er blant annet høyere startlønn for nyutdannede 

arbeidstakere, bedre lønnsrettigheter ved relevant videreutdanning og all arbeidserfaring vil 

inngå i lønnsansienniteten. Fra 1. januar 2023 gis økt godtgjøring for 3 turnusarbeid samt et 

ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang 

ansiennitet, i hovedsaklærere.  

Bedre løsninger for kvelds- og helgearbeid for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som 

jobber turnus vil bidra til å mobilisere, rekruttere og beholde ansatte i helse- og 

omsorgssektoren i kommunene. Et viktig mål i dette oppgjøret har nettopp vært at 

kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde ansatte, og fortsette å tilby 

innbyggerne tjenester med høy kvalitet. 

 

ÅRSLØNNSVEKSTRAMMEN 2021 - 2022 

Den beregnede årslønnsvekstrammen for 2021-2022 er slik: 
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SENTRALE TILLEGG PR. 1.5.2022 

Det gis sentrale lønnstillegg mellom kr 12.000 og kr 16.800 avhengig av ansiennitet og 

stillingsgruppe. De fleste ansatte med under 4 års ansiennitet får ytterligere lønnstillegg 

mellom kr 3.500 og kr 21.200. Ledere i kapittel 4 gis et lønnstillegg på 2,6 prosent og helt 

frikjøpte tillitsvalgte skal fra 1.5.2022 ha minst kr 476.000 i årslønn 

 

 

ENDRINGER I GARANTILØNNSTABELLEN OG YTTERLIGERE TILLEGG PER  

1.5.2022 PÅ DE LAVESTE ANSIENNITETSTRINNENE  

De laveste ansiennitetstrinnene er erstattet med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 

6 års lønnsansiennitet. Dette gjelder for alle stillingsgrupper unntatt «Stillinger uten særskilt 

krav til utdanning». Endringen har sammenheng med bedre bestemmelser for 

lønnsansiennitet. Med godskriving av all tidligere privat og offentlig tjeneste vil få 

arbeidstakere tiltre stilling etter 30.4.2022 med kortere lønnsansiennitet enn 4 år. Det lå derfor 

til rette for en vesentlig økning på garantilønnsnivåene på 0 og 2 år. For arbeidstakerne som er 

ansatt per 30.4.2022 og som har mindre enn 4 års lønnsansiennitet, betyr endret lønnsnivå at 

disse får et ytterligere lønnstillegg. 

 

IKKE LOKALE FORHANDLINGER ETTER HTA KAP. 4.2.1 

Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2022. Lokale 

lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3 og 5 holdes på vanlig måte.  

 

ØKONOMI 2023 

Økte godtgjøringssatser for særskilt arbeidstid gis fra 1.1.2023. Det samme gjelder eget 

lønnstillegg til arbeidstakere med minst 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Adjunkt med 

tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning», «Lektor og Stillinger  

med krav om mastergrad» og «Lektor med tilleggsutdanning» 

 

 
 

 

AVSTEMNINGSREGLER 

De er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS, § 5 Avstemning, hvor det heter: 

 

1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer 

som omfattes av avtalene.  

2. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av  
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de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av arbeidstakerne 

hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall 

arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges til grunn.  

 

Uravstemning hos medlemmene betyr at dersom det nødvendige antall stemmer *ja*, vil 

meklingsløsningen være gjeldende tariffavtale for KS´ tariffområde fra 1.5.2022. Dette 

forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet.  

Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, vil det foreliggende 

meklingsforslaget som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS’ tariffområde 

kan være gjenstand for arbeidskamp. 

 

Vurdering: 

 

KS og forhandlingsammenslutningen har etter meklingen komet frem til en enighet med LO, 

UNIO kommune, YS kommune og Akademikerene. KS anbefaler medlemmende å stemme 

JA i uravstemningen. 

 

Kommunedirektøren tilråder Frøya kommune å si ja til forslag til ny hovedtariffavtale for 

perioden 01.05.22 – 30.04.24. Frist for avstemning er 21.juni. 
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88/22 Formannskapet 31.05.2022 

118/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2022  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

(HOOK, HOAT og FEBs vedtak blir orientert i møtet) 
 

Møteplan 2. halvår 2022 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-23 

KST   01.09 

29.09 

25.10   01.12 

15.12 

26.01 

FSK 16.08 

 

06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

08.11 B 

09.11 B 

22.11 

06.12 17.01 

HOOK 18.08 15.09 13.10 03.11 B 

17.11 

 

07.12  12.01 

HOAT 23.08** 

TSU 

13.09 

 

11.10 03.11 B 

15.11  

13.12** 

TSU 

10.01 

FEB   14.09 12.10 03.11 B 07.12  11.01 

 
 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 25.10 som er tirsdag 

 Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 
09.00. Unntak 07.12 som er onsdag 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget onsdager med møtestart kl. 10.00 
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Merknader til møteplanen: 
 
* *    Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) 
B budsjettmøte 
 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 08. og onsdag 09. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, FEB 03.11.22 (FUR inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember 

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

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

 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2022 sak 88/22 

 

Vedtak: 

Møteplan 2. halvår 2022 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-23 

KST   01.09 

29.09 

25.10   01.12 

15.12 

26.01 

FSK 16.08 

 

06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

08.11 B 

09.11 B 

22.11 

06.12 17.01 

HOOK 18.08 15.09 13.10 03.11 B 

17.11 

 

07.12  12.01 

HOAT 23.08** 

TSU 

13.09 

 

11.10 03.11 B 

15.11  

13.12** 

TSU 

10.01 

FEB   14.09 12.10 03.11 B 07.12  11.01 

 
 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 25.10 som er tirsdag 

 Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 
09.00. Unntak 07.12 som er onsdag 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
 
Merknader til møteplanen: 
 
* *    Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) 
B budsjettmøte 
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 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 08. og onsdag 09. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, FEB 03.11.22 (FUR inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember 

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

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

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan 2. halvår 2022 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-23 

KST   01.09 

29.09 

25.10   01.12 

15.12 

26.01 

FSK 16.08 

 

06.09 

20.09 

04.10 

18.10 

08.11 B 

09.11 B 

22.11 

06.12 17.01 

HOOK 18.08 15.09 13.10 03.11 B 

17.11 

 

07.12  12.01 

HOAT 23.08** 

TSU 

13.09 

 

11.10 03.11 B 

15.11  

13.12** 

TSU 

10.01 

FEB   14.09 12.10 03.11 B 07.12  11.01 
 
 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 25.10 som er tirsdag 

 Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 09.00. Unntak 
07.12 som er onsdag 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
 
Merknader til møteplanen: 
 
* *    Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) 
B budsjettmøte 
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 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 08. og onsdag 09. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, FEB 03.11.22 (FUR inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember 

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

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

119/22 Kommunestyret 16.06.2022 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 
 Valg av innføringsløp helseplattformen 
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Fire grunngitte spørsmål til ordfører Kristin Furunes Strømskag i kommunestyremøtet 16. juni 2022  

Teksten er lang, så jeg beklager. Jeg ønsker dog å få belyst spørsmål rundt den planlagte fisjonen med 

TrønderEnergi AS, der Frøya kommune er deleier, til et nytt «fornybarkonsern» og kommunedirektørens råd 

utover malen TrønderEnergi AS presenterte til avstemning i KS 19. mai 2022 

Daglig leder i TrønderEnergi AS S.Gjersvold svarte i kommunestyremøtet 19. mai 2022 på spørsmål om hvilken 

fornybar energi det planlagte «Fornybarkonsernet» ville satse på:  

«Vindkraft i den grad kommunene er positive og det ikke er i strid med reindrift. Det er ikke aktuelt der 

avtaler ikke er på plass. Vindkraft i Sverige, Finland og Baltikum kunne være aktuelt.»   

Den intense satsingen på vindkraft i Norge skjer uten at folket får delta i debatten om hvilken form for fornybar 

energi vi skal bygge ut. Dette er et stort demokratisk problem. Vindkraftlobbyen med sterke kapitalinteresser har 

siden 2006 fått sette dagsorden på at det er vindkraft og litt sol som skal redde oss fra klimakrisen. 

Det finnes alternativer som geotermisk energi, oppgradering av vannkraftanlegg og ny kjernekraft-teknologi, men 

mye av dette, særlig kjernekraft avspises med et kort: «Dette er uaktuelt i Norge. Det er for dyrt og farlig.  Vi har 

ikke kompetansen og ingen vil ha det.»  

Vi må objektivt se på hvordan alle alternativene for grønn energi kommer ut når en stiller disse opp mot 

hverandre, noe forhåpentligvis Energikommisjonen vil ta tak i. 

Imens er det et enormt driv mot mere land- og havvindkraft uten konsekvensanalyse.  

En kort gjennomgang på hvorfor Frøya / Norge ikke bør gjøre de samme feil som Tyskland gjorde / gjør med sin 

katastrofale Energiewende med å satse på mere vindkraft og utelate kjernekraft i møte med utfasing av olje og 

gasskraft.     

«En forutsetning for sol- og vindkraft er at det utgjør en liten andel av den totale energimiksen. Ettersom sol og 

vind leveres til uforutsigbare tider, er man avhengig av et øvrig stabilt kraftnett som håndterer solen og vindens 

variasjoner. I Norge er det vannkraften.  

At vannkraftens tilgjengelige reserver for balansekraft er nesten oppbrukt blir ignorert. 

Videre utbygging av sol og vind vil derfor kreve en tilsvarende mengde balansekraft fra andre energikilder som 

backup når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser. 

Kostnadene knyttet til sol- og vindkraft er kun lave dersom man utelater at sol og vind hverken bidrar med 

balansekraft, reaktiv effekt, raske effektreserver eller andre systemtjenester. Dette er noe annen kraftproduksjon 

må bidra med for at systemet skal fungere. Derfor er gass den viktigste balansekraften i 26 OECD-land. Vind og 

gass er faktisk så nært knyttet sammen at selv bærekraftsmålene blir umulige å nå. 

Selv med optimistiske anslag, koster vind cirka 1,5 kr/kWh og sol rundt 2,5 kr/kWh (før avgifter, 

investeringsbehov og utbygging av balansekraft). Dette står i sterk kontrast til det markedsanalytikere kaller et 



Saknr: 120/22 

«missing money problem» i inntjeningen på sol og vind»       

  Nøland & Emblemsvåg NTNU 5.6.22  

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JxdMz8/nei-sol-og-vindkraft-er-ikke-kostnadseffektivt  

Grafen under viser hvor dårlig fotavtrykk vindkraft har på helse, miljø, klima og økonomi i forhold til 

kjernekraft.       Hesthammer / Merkesdal 2022  

 .  Grafen 

under viser lønnsomhet - EROI = Economic Return On Investment        ved produksjon av strøm. 

Her kommer solkraft, biomasse og vindkraft dårligst 

ut.
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«Vindkraft i Sverige, Finland og Baltikum kunne være aktuelt.»   

I 2021 kom en rapport fra Sverige om tap av verdi på hus opptil 8 kilometer fra vindkraftverk. Disse kostnadene 

er ikke med prissettingen for vindkraft.            

«Rapporten tar sikte på å analysere den negative kapitaliseringen av vindturbiner på eiendomsverdier i Sverige 

de siste ti årene. Våre konklusjoner viser tydelig en relativt betydelig kapitalisering og at denne kapitaliseringen 

er relativt lokal, innenfor åtte kilometer fra vindkraftverket. Store vindturbiner, eller større klynger av 

vindturbiner i vindparker, påfører eiendommer med lavere verdi en større samfunnsøkonomisk kostnad. 

Siden Sverige planlegger å femdoble sin vindkraftproduksjon i løpet av de neste to tiårene, vil disse resultatene 

uten tvil ha politiske konsekvenser. Selv om protestene mot vindkraftutbygging forblir på lokalt nivå, vil 

utvidelsen trolig føre til flere og bedre organiserte protester. Det kan også forventes at eiendomsbesittere vil 

kreve økonomisk kompensasjon for reduserte eiendomsverdier.   

For tiden analyserer en statlig utredning muligheten for å avskaffe kommunenes mulighet til å nedlegge veto mot 

planlagte vindkraftetableringer. Som internasjonal forskning viser, vil et slikt tiltak trolig styrke lokale 

interessenters følelse av maktesløshet og redusere tilliten til samfunnets institusjoner. Dette er et tema utenfor 

rammen av denne artikkelen, men et svært viktig tema for fremtidig forskning.»   The Socio-Economic 

Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study 

 

Spørsmål 1 

Side 20 i TrønderEnergis presentasjon i kommunestyremøtet 19. mai 2022:  

«Oppnådd pris vind nær det dobbelte av verdi fra Roan-transaksjonen i 2021»     

 

I oktober 2021 ble Roan og Storheia vindkraftverk dømt av et enstemmig  

storkammer i Høyesterett for å ha blitt satt opp uten gyldig konsesjon og for å ha krenket reindriftsamenes 

menneskerettigheter. FN anmodet Norge om å stanse før utbyggingen i 2018. Regjeringen mente FNs råd ikke 

var juridisk forpliktende for Norge og ga klarsignal for at jobben kunne fortsette.   

 

Er deler av planene om fisjon mellom TrønderEnergi AS og HitecVision AS til «Fornybarkonsernet» 

basert for å fjerne ansvar for kostnadene som vil påløpe med å ta ned det ulovlige vindkraftverket i Roan 

som TrønderEnergi AS kjøpte av Statkraft i mars 2021 og nå eier 51% sammen med Stadtwerke 

München 49%?  

Med muligheten for styre unna store økonomiske tap gjennom fisjonen,        vil kommunedirektøren 

anbefale at det er etisk riktig for Frøya kommune å stemme for den planlagte fisjonen? 

I kommunestyremøtet 19. mai 2022 presenterte TrønderEnergi AS følgende mål: 

Å etablere et nordisk fornybarselskap med hovedkontor i Trøndelag som vil bidra til grønne 

investeringer, samt nye arbeidsplasser.  

 

TrønderEnergi AS har drevet iherdig lobbyvirksomhet for planer om fisjon med HitecVision AS for et nytt 

fornybarkonsern, og har argumentert med at den private investeringskapitalen er en forutsetning for at selskapet 

skal kunne bli med på det såkalte grønne skiftet.  

Premissene blir satt om at det grønne skiftet er umulig å gjennomføre uten at vi avdemokratiserer energisektoren i 

Norge, og lar private kjøpe, eie og tjene penger på det gullet den felles utslippsfrie elektriske krafta er på det 

nasjonale og europeiske markedet.   
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En demokratisk styring over energiproduksjonen gir oss muligheten til å velge mindre naturødeleggende 

energiproduksjon, og muligheten til å begrense den veksten alle vet ikke kan fortsette i det uendelige. Man redder 

ikke verden ved å ødelegge den naturen vi skal ta vare på i klimaets navn. Derfor kan ikke energiproduksjon 

foregå på rent kommersielle vilkår og energiproduksjon må styres politisk. 

I fisjon med selskapet HitecVision AS vil TrønderEnergi AS overføre sin egenkapital inklusive 19% av vannkraft 

verdien til TrønderEnergi Vekst Holding AS som 50% av «Fornybarkonsernet»  

TrønderEnergi AS håper å bokføre en verdiøkning på aksjene fra 10.7 milliarder kroner til 13.7 milliarder 

kroner, et anslag Pareto Securities har vurdert som godt.  

 

Side 18 i TrønderEnergis presentasjon 19. mai 2022:  

«HitecVision har en norsk struktur, med 61 ansatte og hovedkontor i Stavanger» 

 

De fire største selskapene i eierporteføljen til HitecVision AS har eieforhold på kryss og tvers. Hvem som eier 

HitecVision AS er en labyrint å finne inn og ut av, men det fremstår at en del er registrert i skatteparadiset 

Luxemburg.  

Navn Ant aksjer Andel 

EP-SPV AS 6245584 32,928% 

WATRIUM AS 5648731 29,781% 

HV CAPITAL AS 1570704 8,281% 

C 3 HOLDING NORWAY AS  1518426 8,005% 

Øvrige Aksjonærer 3983873 21,004% 

 

 

Regnskapstallene til HitecVision AS fra 2016-2020 viser: 

1) Det er betalt til sammen 450 tusen kroner i skatt av driftsresultat i perioden på til sammen 657 millioner 

kroner. Dvs. 0.68 promille i skatt av nettoinntektene. 

  

2) Utbytte til aksjonærene har årlig økt fra 37 til 71 prosent av driftsresultatet de siste 4 år.       

https://www.proff.no/regnskap/hitecvision-as/stavanger/finans/IG786QY0RSY/ 

 

Firmaet med en «norsk struktur» som TrønderEnergi AS vil fisjonere med har betalt 0.068 % skatt i Norge de 

siste fem år. 

 

 

Spørsmål 2) 

Anbefaler kommunedirektøren at Frøya kommunes kapital i TrønderEnergi AS brukes 

til å fisjonere med det private selskapet HitecVision AS som knapt betaler selskapskatt?  

3) 

Anbefaler kommunedirektøren at Frøya kommunes kapital i TrønderEnergi AS, som det 

fremstår, vil ved fisjonen kunne flyttes til skatteparadis slik flere av selskapene som har 

kjøpt opp vindkraftkonsesjonene i Norge har gjort? 
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4) 

I og med at 2/3 av eierkommunene i TrønderEnergi AS ser ut til å anbefale fisjonen, vil 

kommunedirektøren anbefale at Frøya kommune da straks selger sine aksjer i Trønder 

Energi Vekst Holding AS og plasserer midlene i forvaltningsfondet Grieg som Frøya 

kommune allerede bruker? 

 
Steven Crozier 

Rødt Frøya  

7. juni 2022 

  

Interpellasjon  

  

Gratis ferje til øyrekka i Frøya kommune er i utgangspunktet en glad melding og et meget bra forslag 

som etter all forutsetning kommer til å bidra til mer aktivitet, bolyst og næringsaktivitet. Dette er derfor 

et meget godt forslag fra våre regjeringspartier. 

  

Det som er vanskelig å forstå er at ordningen kun foreslås å gjelde ferje, og ikke båt. Anløpene det her er 

naturlig å vurdere helhetlig innehar også en kombikatamaran M/S «Vetlefjord» som også tar biler og 

tjenestegjør på samme samband. 

  

Det bor folk og det drives næringsaktivitet både i Sør væran og i Nord væran. 

Utfordringen videre blir derfor å forsvare hvorfor gratissambandet ikke skal gjelde alle rutegående 

fartøy i øyrekka. 

Det er selvsagt ikke til å unngå at dette nå defineres som konkurransedrivende for de som driver næring i 

«Nordværa» Her drives gode reiselivs og fiskeribedrifter som er særdeles viktig for Frøya. 

  

På Frøya og i øyrekka har vi et dynamisk næringsliv som er gjensidig avhengig av 

hverandre. Frøya Frp ber derfor om at det så raskt som mulig kommer til vedtak at ordningen med gratis 

ferje også dekker alle fartøy medunder 100.000 reisende i vår øyrekke. 

  

Forslag til vedtak: 

  

1. Frøya kommune går i dialog med Trøndelagfylkeskommune om dekning av utgifter som disse 

øysamfunnene får. 

  

2.  Frøya kommune tar utgiftene fra 1. juli 2022 og til regjeringen har etterbevilget penger til å rette opp 

denne skjevfordelingen, slik at staten kan overta denne kostnaden. Frøya kommune dekker denne 

kostnaden inntil ett år.  

  

3. Utgiftene dekkes ved bruk av Havbruksmidlene. 

 

Mvh 

Olaf Reppe 

Frøya FrP  
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Orienteringer 

 
Åpning skolemuseet  

Åpning uværshytta 

AtB og sommerrutene 

Beredskapsmøte regionrådet 

Dyrøy ferjekai 

Kvernøystraumen bru 

Solflyt  
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Møtetid:
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23 av 23

'Fra og med sale

Til og med sak:
77/22
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Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2019-2023

Høyre: Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet:
Kristin Furunes Strømskag OlafReppe Geir Egil Meland
Remy Strømskag Aleksander Søreng Roger Tvervag
Lars Masoval Magnhild Myrseth

Pens jonistpartiet: Billy Fredagsvik
Senterpartiet: Svein Viggo Johansen Nils Jørgen Karlsen
Knut Ame Strømøy Vida Zubaite Bekken
Lene Dahlø Skarsvåg Rødt: Bente Kristin Øyen
John Asbjørn J egtvik Dordi Hammer
Amstein Antonsen Steven Richard Crozier Sosialistisk Venstreparti:
Hans Stølan Eskil Sandvik

Venstre:
Arvid Agnar Hammernes
Halgeir Arild Hammer

Faste representanter med forfall:

Høyre: Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet:
Remy Strømskag Aleksander Søreng Vida Zubaite Bekken

Senterpartiet: Pens jonistpartiet: Sosialistisk Venstreparti:
Lene Dahlø Skarsvåg Eskil Sandvik
Amstein Antonsen Rødt:
Hans Stølan

Venstre:

Vararepresentanter som møtte:

Høyre: Pens jonistpartiet: Arbeiderpartiet:
Eirik J. Bjørgan Gunn Heidi Rallaren

Fremskritts partiet: Håvard Dyrø



Senterpartiet: Rødt: Sosialistisk Venstreparti:

Stian Pachov Ola Vie
Milena Pachova
Morten Hellskjær Kløven

Venstre:

Merknader:

1. Innkalling med saksliste, med flytting av sak 80/22. Den behandles etter orienteringen

fra Trønderenergi, ble enstemmig godkjent.

2. Presentasjon av Proskjekt «Øya» v/ Ingrid Kristiansen og Pia Espnes Ohren.

3. Rep. Magnhild Myrseth ble enstemmig innvilget permisjon fra kl 12.30. Rep. Håvard

Dyrø tiltrer møtet.

Underskrift:

it±.ie.
Ordfører

3cee
Stian Pachov

Protokoll underskriver

u tousoua
Siv-Tove Skarshaug  _/

Sekretær
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77/22
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MOTE 28.04.22

Vedtak:

Protokoll fra mote 28.04.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 28.04.22 godkjennes som framlagt.

78/22
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

79/22
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING

Leder i FEB:
FEB har i det siste hatt oppmerksomhet knyttet til:

• Renovasjon for personer med hjemmebasert omsorg
• Frikort ved varig uførhet
• Universell utforming av herredshuset
• CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)
• Frøya helsetun
• Livsglede for eldre
• Badeland
• Flyktningmottak
• Digital opplæring av eldre
• Øya
• Kommunale boliger (boligsosiale formål)

Når det gjelder boliger for sosiale formål har rådet spesielt fokusert på følgende kriterier:

• til vanlig max 6 boligenheter i samme bygg
• plassering i nærmiljøet
• flest mulig skal om ønskelig kunne eie sin egen bolig
• bolig skal ikke ha institusjonslignende preg
• universell utforming
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FUR v/ Sigurd Vie:

-  Ungdomsfondet hadde møte den 16.05.22 hvor komiteen invilget alle 5 søknader med summen

de søkte om. Fra FUR satt jeg og Kamile Zekonyte som er leder i komiteen.

-  Utstyr til lekeplass på flaval ca. 20000 kr
-  Bilijardbor  i  klubbhus på flatval 20000 kr
-  Tilskudd til barn og unge fra arbeidsinvandrere på valen 20000 kr
-  Gratis swing kurs (FUR) 20000 kr
-  Synth Keyboard på ungdomsbasen og utstyr 20000 kr
-  Tilsammen rundt 100000 kr
-  Verstkap for UFU og HUR den  7.  Juni
-  FUR skal være vertskap for HUR og kommunegruppa  i  UFU. Her skal vi dele ideer om

hvordan drive ett ungdomsråd på en god måte.
-  Tv-Aksjonsmotet
-FUR er representert med en representant  i  TV-aksjons (komiteen), som er meg. Komiteen

hadde møte den 16.05, samme dag som ungdomsfondet. Her kom jeg desverre forsinket, men

FUR besluttet at vi var fornøyde med hva komiteen hadde kommet fram til på forhånd.

-  Fylkesmønstring UKM
-  Vi hadde også månedsmøte vårt på samme dag, altså den 16.05 hvor vi besluttet dette; at FUR

gjerne ville ambefale kultur om aforsoke aarrangere fylkesmønstringen til UKM i 2023 her på

Frøya. Vi har etablert kontakt med kulturskolen, men vil senere ta kontakt med kultur

sektoren i kommunen.

80/22
ETABLERING AV TRØNDERSK FORNYBARKONSERN SAMMEN MED HITECVISION

Vedtak:

Saken utsettes.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  møte 19.05.22:

Rep. Myrseth fikk permisjon fra kl 12.30 under Trønderenergis orientering. Rep. Dyro tiltredde møtet.

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap:

Saken utsettes.

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i

TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til a:

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av

virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, TrønderEnergi

Vekst Holding AS.
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2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi,

samt adelta i slik kapitalforhøyelse ved askyte inn 51 % av kommunens aksjer i

TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi.

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS.

81/22
ALTERNATIV FINANSFORVALTNING- OPPRETTELSE AV "FRØYA LAKSEFOND"

Vedtak:

1. Frøya kommune etablerer «Froya laksefond».
2. Fondets grunnkapital settes til 50 millioner og tas fra kapitalreserve som er plassert i bank.

3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15.

desember og midlene overføres påfølgende år.
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og

tas inn i ordinært budsjett.
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere
c.

5. Fondet skal innen utgangen av desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte.
6. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.
7. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær

nedbetaling av lån eller overføres «Froya laksefond».
8. Kommunedirektoren gis i oppdrag akomme med forslag til hvordan fondet skal administreres til

neste kommunestyremøte. Det skal også utredes opprettelse av et kommunalt aksjeselskap.

Økonomiutvalget involveres i arbeidet.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 19.05.22:

Forslag til vedtak:

2. Fondets grunnkapital hentes ved aredusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert grunnkapital

er per mars då. på ca 16,5 mill kr.

Falt enstemmig.

Forslag til endring av punkt 2:
Fondets grunnkapital settes til 50 millioner og tas fra kapitalreserve som er plassert i bank.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte.

Falt enstemmig.

Forslag til endring av punkt 5:
Fondet skal innen utgangen av desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte.
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Enstemmig.

Forslag til punkt 6:
Strykes.

Enstemmig.

Forslag til nytt punkt 9:
Kommunedirektøren gis i oppdrag akomme med forslag til hvordan fondet skal administreres til neste

kommunestyremøte. Det skal også utredes opprettelse av et kommunalt aksjeselskap. Økonomiutvalget

involveres i arbeidet.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».

2. Fondets grunnkapital hentes ved aredusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert

grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr.

3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15. desember

og midlene overføres påfølgende år.
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og tas inn

i ordinært budsjett.
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for adekke inn
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte.

6. «Froya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter etter

anbud.
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.

8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær

nedbetaling av lån eller overføres «Froya laksefond».

82/22
EIERSKAPSMELDING FOR FRØYA KOMMUNE 2022

Vedtak:

1. Froya kommunestyre godkjenner Eierskapsmelding for Frøya kommune, 2022 slik den

er fremlagt.
2. Eierskapsmeldingen er bestemmende for kommunens prinsipper for eierstyring  i

inneværende valgperiode.
3. Eierskapsmeldingens selskapsoversikt, oppdateres årlig, og behandles hver høst i Frøya

Formannskap.

Enstemmig.
Innstilling:

1. Frøya kommunestyre godkjenner Eierskapsmelding for Frøya kommune, 2022 slik den er

fremlagt.
2. Eierskapsmeldingen er bestemmende for kommunens prinsipper for eierstyring i inneværende

valgperiode.
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3. Eierskapsmeldingens selskapsoversikt, oppdateres årlig, og behandles hver høst i Frøya

Formannskap.

83/22
BUDSJETTDISPONERINGER/JUSTERINGER  -  DRIFT NR 1, 2022

Vedtak:

Kommunestyret vedtar budsjettdisponeringer/justeringer  -  drift nr. 1, 2022 som fremlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar budsjettdisponeringer/justeringer - drift nr. 1, 2022 som fremlagt.

84/22
BEITEBRUKSPLAN

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar beitebruksplan i Frøya kommune (2022-2023)

2. Kommunestyret vedtar helårs båndtvang på hund, på beiteområder  i  Frøya kommune.

3. Kommunedirektøren bes utforme en forskrift  i  tråd med § 6 e  i  hundeloven som en følge av

dette vedtaks punkt 2. Forskriften kunngjøres  i  Norsk Lovtidende.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  møte 19.05.22:

Kommunedirektøren meldte seg inhabil da hun har gitt innspill til planen.

Rep. Geir Meland ba om vurdering seg inhabil da han har gitt innspill til planen.

Rep. Geir Meland ble enstemmig vurdert inhabil.

Rep. Halgeir Hammer ba om vurdering av sin habilitet da han eier et område som er lånt ut, adet er

kommet innspill til planen fra dem.
Rep. Halgeir Hammer ble enstemmig vurdert habil.

Kommunedirektøren har følgende innspill til et nytt punkt 3 i saken dersom punkt 2 vedtas. Dette

begrunnes i hundeloven § 6, der det står:

«Kommunen kan gi forskrift om at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller

inngjerdet»
a. i og i tilknytning til boligområder og handleområder,

b. i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anleggfor lek, idrett, sport eller

rekreasjon,
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c. på og ved bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser,

d. i bestemt angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment benyttet som tur- og

rekreasjonsområder,
e. i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt

går ute, eller
f under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet.

Nytt punkt 3:

Kommunedirektøren bes utforme en forskrift i tråd med § 6 e i hundeloven som en følge av dette

vedtaks punkt 2. Forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidende.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar beitebruksplan i Frøya kommune (2022-2023)

2. Kommunestyret vedtar helårs båndtvang på hund, på beiteområder i Frøya kommune.

85/22
UTVIDET SAMARBEID LEGEV AKTSSENTRALEN ORKDALREGIONEN

Vedtak:

1. Kommunestyret støtter at kommunedirektøren fortsetter dialogen med Orkland

kommune der målet er et helhetlig legevaktsamarbeid utenfor Frøya legekontor sin

ordinære åpningstid.
2. Organisering/drift av legevakt legges fram til endelig politisk behandling før

iverksettelse, inkludert utredning av økonomiske konsekvenser jmf sak 21/1893

3. Kommunestyret vedtar at det etableres en prøvepilot på legevaktsatelitt  i  tilknytning til

Frøya helsetun som et supplement til samarbeidet med Legevaktssentralen i

Orkdalsregionen.
4. Prosjektbeskrivelse av pilot legevaktsatelitt legges frem og følges opp av hovedutvalg for

helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret stotter at kommunedirektoren fortsetter dialogen med Orkland kommune der

målet er et helhetlig legevaktsamarbeid utenfor Frøya legekontor sin ordinære åpningstid.

2. Organisering/drift av legevakt legges fram til endelig politisk behandling før iverksettelse,

inkludert utredning av økonomiske konsekvenser jmf sak 21/1893

3. Kommunestyret vedtar at det etableres en prøvepilot på legevaktsatelitt i tilknytning til Frøya

helsetun som et supplement til samarbeidet med Legevaktssentralen i Orkdalsregionen.

4. Prosjektbeskrivelse av pilot legevaktsatelitt legges frem og følges opp av hovedutvalg for

helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.
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86/22
AVSETTE OMRÅDE FOR BOLIGER TIL BOLIGSOSIALE FORMÅL, BL.A. RUS, LEIE FOR EIE

O.L. PÅ SISTRANDA

Vedtak:

1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder

områder for boliger til boligsosiale formål
2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv

rusavhengighet, som har en saldo pa 3,5 millioner kr pr 01.01.22

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder områder for

boliger til boligsosiale formål
2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv

rusavhengighet, som har en saldo på 3,5 millioner kr pr 01.01 .22

87/22
SØKNAD OM EKSTRABEVILGNINGER TIL REHABILITERING AV TAKET PÅ FROAN KAPELL

FRA FRØYA SOKN

Vedtak:

Frøya kommune øker bevilgningen til Frøya sokn for rehabiliteringen av taket på Froan kapell

fra 2 500 000 kr til 4 500 000 kr.

Dette finansieres fra økt låneopptak, og endrer kommunens vedtak av 16.12.21 K-sak 219/21

punkt 11.

Nytt punkt 11 vil bli:
Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 118,497 millioner kr og finansieres

på følgende måte:
106,11 mill kr ved bruk av investeringsfond
3,71 mill til Den Norske Kirke
1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd KLP
30 mill kr ved lån i Husbanken
9,25 mill kr i MV A-refusjon

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune øker bevilgningen til Frøya sokn for rehabiliteringen av taket på Froan kapell fra

2 500 000 kr til 4 500 000 kr.
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Dette finansieres fra økt låneopptak, og endrer kommunens vedtak av 16.12.21 K-sak 219/21 punkt

11.

Nytt punkt 11 vil bli:
Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 118,497 millioner kr og finansieres på

følgende måte:
106, 11 mill kr ved bruk av investeringsfond
3,71 mill til Den Norske Kirke
1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd K.LP
30 mill kr ved lån i Husbanken
9,25 mill kr i MV A-refusjon

88/22
EKSTRA RESSURSER TIL BYGGESAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING 1 2022

Vedtak:

•  Kommunestyret bevilger 500 000 kr for 2022, der formålet er aoke kapasiteten på
byggesaksbehandling og klagebehandling

•  En ny fast stilling prioriteres til dette fagområdet i budsjett og økonomiplanperioden

2023-2026.

Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet  i  2022, saldo pr 02.05.22 er 47 586 032 kr.

Enstemmig.

Innstilling:

• Kommunestyret bevilger 500 000 kr for 2022, der formålet er aoke kapasiteten på

byggesaksbehandling og klagebehandling

• En ny fast stilling prioriteres til dette fagområdet i budsjett og økonomiplanperioden 2023-

2026.

Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet i 2022, saldo pr 02.05.22 er 47 586 032 kr.

89/22
ENERGIKARTLEGGING FRØYA 2022

Vedtak:

1. Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging
2. Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og aktiviteter

3. Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen

4. Energikartleggingen finansieres over Disposisjonsfondet
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5. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp i
henhold til budsjett

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i møte 19.05.22:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Innstilling:

1. Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging
2. Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og aktiviteter
3. Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen

4. Energikartleggingen finansieres over Disposisjonsfondet
5. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp i henhold til

budsjett

90/22
VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET  I  DALPRO AS

Vedtak:

Nytt medlem til styret i Dalpro for 2 ar velges: Tone Smage Masoval
Nytt varamedlem for 2 ar: Aleksander Søreng

Billy Fredagsvik går inn som vara for Geir Egil Meland.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 19.05.22:

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

Nytt medlem til styret i Dalpro for 2 år velges: Tone Småge Måsøval.

Nytt varamedlem for 2 år: Aleksander Søreng

Billy Fredagsvik går inn som vara for Geir Egil Meland.

Innstilling:

Følgende medlem til styret for 2 år velges:
Følgende varamedlem for 2 år velges:

91/22
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

•  Orientering om Miljøuka
•  Streikefaren ved årets lønnsoppgjør, beredskapsplan

•  Hvordan jobbes det konkret med avvik fra statsforvalter
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• Brev til departementet vdr beredskapsansvar i tunell mv.

• Planbussen kommer 31.05- kl 1500 invitasjon til KST til å delta

• Evt andre orienteringer i møtet

92/22
ORDFØRERS ORIENTERING

GRUNNGITT SPØRSMÅLTIL KOMMUNESTYRET 19.05.22

Kystverket har som kjent vedtatt aavhende nærmere definerte fiskerihavner, der kommunen er

innrømmet en forkjøpsrett.
IK-sak 37/19 ble det vedtatt aerverve fem fiskerihavner på Frøya.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya venstre har gitt kommunen anerkjennelse for dette.

Utvalget har også uttalt at Frøya kommune bør overta Halten fiskerihavn.

Frøya kommune overtok hele været Halten fra Sør-Trøndelag landbruksselskap i 1989. Været

er avfolket, og får vel neppe fast befolkning igjen noen gang. Halten har imidlertid en

interessant historie, som Frøya kommune bør bidra til asikre. Først på 1900-tallet var Halten

det største fiskeværet i Sør- Trøndelag. På det meste kunne det være 1000 personer i Halten

under vinterfiske etter skrei. Det ble bygd skole, fiskarbeim og sykehus.

Selv om utviklingen ikke akkurat bar gått Haltens vei, er fiskerihavna med kaia et viktig

strategisk punkt ytterst mot storhavet. Et kommunalt eierskap til havna vil sikre nærhet mellom

eiere og brukere, sikre forutsigbarhet, hindre salg til interesser som hindrer at allmenheten og

fiskerne får adgang.

Rent konkret er spørsmålet:
HV A ER STATUS ANGÅENDE HAL TEN FISKERIHAVN?
Halgeir.

Svar:

Status Halten fiskerihavn

Kommunestyret fattet vedtak om erverv av 5 fiskerihavner i 2020 - sak 3/20, 30.01.2020.

Henvendelsen fra Kystverket innefattet den gangen ikke Halten fiskerihavn.

Høsten 2020 fikk vi en ny henvendelse fra Kystverket, der de onsket aavhende Halten

fiskerihavn. Havna har en takst vurdert til 100.000 kr.

Fra molorapporter:

Anlegget på Halten består av 5 moloer med en total lengde på 700 meter. Molodekker av betong og

stein med varierende bredde fra 2 til 4 meter. Bølgebrytere i stein med varierende høyder, i snitt 1

meter. Det er ingen allmenningskai i havna. Halten ligger i Froan naturreservat noe som gir sterke

begrensninger for bruk og utnyttelse av området som igjen preger prissettingen. Havna brukes i dag

til fritidsformål.

Moloanlegget virker å være i generell bra stand, men det er registrert skader og de bærer preg av

tidens tann. Skadene kan fort få konsekvenser for konstruksjonene hvis ikke det settes inn tiltak for

reparasjon.

Kommunen var da i dialog med Fylkeskommunen og deres interesser i Halten fiskerihavn, uten

at vi fikk tydelig tilbakemelding fra dem. Kommunen var også i dialog med Fiskarlaget om

deres interesser i havna. Fiskarlaget har ingen interesser i Halten fiskerihavn utover at den

fungerer som nødhavn.
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Høsten 2021 hadde kommunen ny dialog med Kystverket. Det ble tatt kontakt med

Fylkeskommunen igjen. Svar fra Fylkeskommunen var fortsatt at de på prinsipielt grunnlag

ikke hadde interesse i ikke næringsaktive havner, men at de skulle gi tilbakemelding til

kommunen om Halten spesielt. Kommunen har ikke mottatt tilbakemelding fra

Fylkeskommunen.

I revidert statsbudsjett 2022 finner vi følgende:

Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene, og dette skal skje i dialog med

fylkeskommunene som har futt overfort ansvar for fiskerihavner. Nerings- og fiskeridepartementet

har opprettet en dialog med fylkeskommunene, og det arbeides med sikte på å legge frem en samlet

sak om gjeninnføring av statlig ansvar for fiskerihavnene i statsbudsjettet for 2023.

I revidert budsjett for 2022 foreslas det en tilsagnsfullmakt for at det skal være mulig å gi

kommunene i alle fylker tilsagn om tilskudd over tilskuddsordningen for kommunale

fiskerihavnetiltak.

Det betyr at regjeringen reverserer avhendelsesprosessen når det gjelder fiskerihavner. Dette

gjelder ikke de ikke næringsaktive havnene og ikke de som allerede er avhendet. I følge

Fylkeskommunen har de også kommet med innspill for 3 spesielle havner i Trøndelag. Halten er

en av dem med spesielle utfordringer; kulturhistoriske verdier samt at den ligger i

naturreservat.

Orienteringer:

Krisesenteret Orkdal og omegn.
Veteranmarkering Nidarosdomen.
Felles formannskapsmøte 4-partssamarbeidet.
Hovedutvalg for næring Trøndelag fylkeskommune kommer på besok 24.-25.mai.
17.mai.
Arbeidsintegreringsutvalget.
Møte med Statnett.
Oppfølging vedtak om Kvernøystraumen bru.
Bioshare.
Uværshyttene på Titran. Apning 29.05.22 kl 14.00 (Kjervagsund)
Takket av Arild Sollie.
Passkontor
Åpning av «Gammelskolen» 01.06.22

93/22
HOVEDUTVALGSLEDERNESORIENTERING

Leder HOOK:
- Heia bofelleskap, planer for byggetrinn 2
- Utvidet samarbeid Legevaktsentralen i Orkdalsregionen
- Orientering bolig og eiendomsforvalter.
- Orientering forvaltningskointoret beise og omsorg
- 4 partssamarbeidet Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim, veien videre.
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HITRA OG FRØYA KOMMUNE

Til:

Justisministeren og

Politimesteren for Trøndelag politidistrikt

Dato
01.06.2022

Deresref. Vår ref. / Arkivkode
2022/2479-1/

Saksbehandler
Bjarne Nygård

Krav om reetablering av lokal passkiosk m.m - Hitra og Frøya
Vi advarte mot det. Awiklingen av den lokale passkiosken. De negative effektene har nå meldt seg,
og blitt forsterket av det nasjonale kaoset.

Det framkom aldri noen gode objektive opplysninger om hvorfor den lokale passkiosken ble avviklet.
Ikke annet enn at nye kiosker koster noe i form av nyinvesteringer og tilpasning av lokaler, og at det
krevde noe opplæring av personell. Alt dette er innenfor det helt normale, når hensikten er a
forbedre noe.

Behovet for passkiosken som vi mistet var dokumentert i form av bruken. Og det hele ble ekstra
vanskelig aforsta, når det framkom opplysninger om fornyelse av passkiosker på kontorer (også i vårt
fylke) der bruken var vesentlig mindre. Det ble heller ikke enklere forsta når det hele skulle
forklares med avstander.

Nå erfarer vi at personer, som trenger fornyelse, må kjøre hele 50-60 mil tur/retur for f dette
utført. Dette er nokså håpløst og uakseptabelt i seg selv, og selvsagt enda verre for de som ikke har
egen bil og sertifikat. Vi tenker: Hvor langt er man villige til ga, for avanskeliggjore livet for de som
ikke bor i mer sentrale strøk?

Øyregion Hitra og Frøya er blant de svært få distriktskommunene som har en positiv befolknings- og
arbeidsplassvekst som er vesentlig høyere enn gjennomsnittet for landet. Vi er nå over 10.000
innbyggere i øyregion.  I  tillegg har en stor andel av befolkningen utenlandsk bakgrunn, og
reiselivsnæringen og utbygging av fritidsboliger vokser. I sum gir dette økende,ikke mindre, behov
for lokale tjenester som gir mulighet for utstedelse av pass og ID-kort. Vi forventer dermed at et slikt
lokalt tilbud blir reetablert i nærmeste framtid. Tjenestestedet på Hitra skal i nær fremtid bytte
lokaler. Dette er da en gyllen mulighet til atilrettelegge for passkontor uten store kostnader til
ombygging.

Vi tør imøtese et nærmere skriftlig svar på vår henvendelse.
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Påmeldt Fullmakt Representerer Navn Tittel

x Frøya kommune Kristin Strømskag Ordfører

x Frøya kommune Roger Antonsen Økonomisjef/Ass kommunedirektør

x Frøya kommune Geir E. Meland Opposisjonsleder

x x Heim Kommune John Ole Aspli Leder for samfunnsutvikling

x Hitra kommune Ingjerd Astad Kommunedirektør

Hitra kommune Ole L. Haugen Ordfører

x x Hitra kommune John Lernes Kommunestyrerepresentant AP

x Indre Fosen Kommune Bjørnar Buhaug Ordfører

x Indre Fosen Kommune Kjetil Mjøsund Kommunedirektør

x Indre Fosen Kommune Knut Ola Vang Varaordfører

x Malvik kommune Trond Hoseth Ordfører

x Malvik kommune Stig Roland Amundsen Kommunedirektør

x Melhus kommune Katrine Lereggen Rådmann

x Melhus kommune Jorid Oliv Jagtøyen Ordfører

x Midtre-Gauldal kommune Sivert Moen Ordfører

x Oppdal kommune Geir Arild Espnes Ordfører

x Oppdal kommune Richard Sandnes controller

x Orkland kommune Oddbjørn Bang Ordfører

x Osen Kommune John Einar Høvik Ordfører

x Rennebu Kommune Ola Øie Ordfører

x Selbu Kommune Ole Morten Balstad Ordfører

x Selbu Kommune Oddveig Kipperberg Kommunedirektør

x x Skaun kommune Petter Lindseth Kommunedirektør

x Trondheim kommune Olaf Løberg Finansdirektør

x Trondheim kommune Rita Ottervik Ordfører

x Tydal kommune Jens Arne Kvello Ordfører

x Ørland kommune Marit Knutshaug Ervik Kommunedirektør

x Ørland kommune Ogne Undertun Fungerende ordfører (Varaordfører) 

x Åfjord kommune Erling Iversen Opposisjon

x Åfjord kommune Per O. Johansen Rådmann

x x Åfjord kommune Einar Eian Varaordfører

x KLP fullmakt til styreleder

x Valgkomiteen Berit Rian Medlem av valgkomiteen

x Valgkomiteen Anne Grete Tevik Medlem av valgkomiteen

x Valgkomiteen Arve Slørdahl Leder i valgkomiteen

x Styret i TrønderEnergi Odd Inge Mjøen Styreleder

x Styret i TrønderEnergi Rune Jerpstad Ansatte rep.

x Styret i TrønderEnergi Ingvill Kvernmo Styremedlem

x Styret i TrønderEnergi Hanne Grøttum Styremedlem

x Styret i TrønderEnergi Bård Benum Styremedlem

x Styret i TrønderEnergi Rune Olaisen Styremedlem

x Konsernledelsen Ståle Gjersvold Konsernsjef

x Konsernledelsen Tormod Eggan Prosjektdirektør

x Konsernledelsen Kari Skeidsvoll Moe Juridisk direktør

x Konsernledelsen Olav Sem Ausmo Økonomi- og finansdir.

x Konsernledelsen Jon Holstad Strategidirektør

x Konsernledelsen Stig Tore Laugen Kommunikasjonsdirektør

x Konsernledelsen Hilde Landsem Energidirektør

x SU Ingebrigt Grut SU-medlem

x SU Per Jostein Lilleindset SU-medlem



Generalforsamling
29. april 2022



Sakliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Valg av møteleder og referent

Sak 3: Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Sak 4: Orientering fra selskapet

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap for 2021

Sak 6: Valg av styremedlemmer

Sak 7: Valg av styreleder

Sak 8: Valg av nestleder blant styrets medlemmer

Sak 9: Valg av revisor

Sak 10: Valg av valgkomité for 2023

Sak 11: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen



Sak 4. Orientering fra selskapet



Mat engasjerer!
• Bygd en sterk matregion siden 2005

• Matregionen forandrer seg, det gjør Oi!

også

• Ser helhetlig bilde og er koblingsboks

• Skaper sterkt innhold som kan tas videre

av reiseliv og andre

• Innholdet har muliggjort Europeisk

matregion, Bocused’Or og Trøndersk

Matfestival –Et sted nær deg

• Verktøy for gjennomføring av regionale
og nasjonale strategier

• Andre regioner/fylker: Lookto Trondheim
og Trøndelag!



røn ers
+atmanifest •

2023
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TRØNDER.SK MA'TMANIFEST'
0.,l.

TRØNDERSK
mat og drikke as

·• Vi onsker a frem me de tronderske ravarenes og matproduktenes mangfold,
sm a 1k og saerpreg,fra hav ti11 lhøgfj·ell li ...

·• Vi vil bidra til a bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.

·• Vi vil bid ra ti I å ma rlredsføre og bruke mat eller m attradisjon som en attraksjon.,

• Vi vil bid ra ti I å fo11mid lie hi storiene om råvarene og tillbered ninge111.

·• Vi vil bid ra ti I å ut111ytte råvarenes og produktenes
seso111gvar1iasj·o 111er.

·• Vi vil bid ra ti I å bruke rårva rer og produkter ut fra m iljølhensyn.

·• Vi onskerafremme godl mat og matkultur hos barn og unge.,

·• lirø ndersk mat og matkultur skaIIvære lku 111111slæ psba sert., ViiviiII
lbiid ra til utvikling av trø:nderslre· råvarer og produkter
gjennom utdanning, nyskaping og forskning.



Matriket Midt – historiefortelling og omdømmebygging av matregionen



Nasjonale medier:
Trøndersk Matfestival 159 artikler i 2019 mot 338 i 2021



Internasjonal pressetur 2021 –et initiativ fra Oi! Og Britannia februar
2021 -i samarbeid med Trøndelag Reiseliv og Europeisk matregion.
Viktig for matåret2022.



Smak63.no

MAT + ARRANGEMENT
MAT + REISELIV



Rekruttering til RM: Hvem og hva?
1) Videregående skole med restaurant - og matfaglinje

2) Mat- og helselærere i barne- og ungdomsskolen

3) Karriereveiledningstjenesten i både grunnskole og

videregående skole

4) Lokalt næringsliv

• Bevisstgjøring om egen rolle

• Kunnskap om bransjen

• Kobling

• Felles aktivitet

Rekruttering er et av fire delmål i Europeisk matregion



Smakerfra
':! Trøndelag TRZNDERSK

IMatfestival
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Mersmak og merverdi

Trøndersk Matfestival er  et europeisk

reisemål; Conde Nast Travelerog The TIMES

I 2022: 170 utstillere, et mangfold fra hav til

fjell

Aktiviteter som skaper mersmak og merverdi

Ringvirkninger for reiselivet og matregionen



Hvorfor regioner?

• Skape nettverk og samarbeid

• Bygge stolthet, identitet og se
mulighetsrom, engasjement

• Starten på videre samarbeid i
mange regioner

• Nå også Trondheim!



• Munkegata sør og

Kongensgataøst

• Unik posisjon

• Beste salgsarena

• Fortsatt være attraktiv

og videreutvikle oss

• Hvor er vi i 2025?

Arena
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• Festivalen ble utviklet pga
pandemien

• 2022: mål å skape 300
aktiviteter - verdiskaping

• Aktivitet i nesten alle
kommuner

• Passer godt for små
aktører

• Bygger opp engasjement
og samhold lokalt

• Bygger identitet og
stolthet

Salg og synlighet
lokalt



Trondheim 28. -30.juli 2022



En kunnskaps-
og smaksfestival

• Festival i internasjonal
klasse

• Treffer et bredt publikum,
både i alder og kjønn

• Anerkjent i bransjen



Årets festival

• Hele Torvet

• 30 inviterte bryggeri

• Forventer 30.000
besøkende

• Over 300 ulike smaker
innen brygg og festivalmat



For en mer lønnsom,
bærekraftig og klimatilpasset
jordbruksproduksjon



KICK OFF, 21. APRIL 2022
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KLYNGEPROSJEKTETS MÅL

1. Etablere klyngen som Norges fremste arena for teknologisk innovasjon i jordbrukets verdikjede

2. Utvikle ny teknologi, produkter og løsninger for økt presisjon i jordbruksproduksjonen

3. Utnytte verdikjedepotensialet i klyngen til samarbeidsprosjekter for ressursutnyttelse, bærekraft,
bærekraftmerking og driftsoptimalisering

4. Styrke jordbrukets attraktivitet og posisjon i Norge og internasjonalt
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Hvordan skal jordbruksklyngen
jobbe med teknologi?

iy

Hvordan produserer
vi bære i
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VELKOMMENTIL MATFAGUGSEMINAR
ONSDAG 27.JUNI 2022 - KL.13:.00-16.30es

AutoAgri

16. juni2022

Ag,ri'FachNordic 2022

SCALE
22ndand 23rdof June

in Steinkjer

Vi inviterer hervei1 til dialogmøte om tltå og grønn næing knyttet til Trøndersk Matfestival
og feiring av Trondelag og Trondheim som europeisk matragion. Viskal her vise fram de
komplette verdikjedene vi har innen mat. og bygge bevissthet og forståelse for lwordan
hvert ledd i vm:likjeden er-en lliktig blill:lce og motor fol' utvikling avvarberekraftige

matsystem. Diskutojonom utfordringl!I" Iii stårovenfor, er en viktig del av møtet. Klyngene
Agritedl Cluster og1NCE .AquaTe<Jh delt ai- sammen med smaog stae aktører som MNA
group, Gal3volden Gard, NTNU, RJEMAog RÅGO.

Teinafor dagern
• ehaftige matsyst:em
• Hvordan kan lokalprodusart mat bidra tilgod folkehalsa og kvaltet pa maten?
• Fullutnyttelse av alle ressurser

- diskusjon rundt bardene

FestmiddagiPalmehavm li[beredt med lokalproduserte råvarer av nordiske Michelin kokker.
med Christoffer Davidsen i spissen.Velkomstdrink og middag fra kl 18.30

Konferansier er Frode Stang, kjent som TV-journalist og mediemannen.
I  dag mest kjent som stemmen på BBCspraktsl'rierpåNRK.

e :\Y.,
Aijritech

CLUSTER
so»reego RRiTANNIA 9



Styringsgruppe

Sykmeldt



Medlemskategorier og kontingenteri 2022

• AS/SA over 100 ansatte, kr. 30.000,-

• AS/SA 50-100 ansatte, kr. 10.000,-

• AS/SA 20-49 ansatte, kr. 6.000,-

• AS/SA 5-19 ansatte, kr. 4.000,-

• AS/SA 1-4 ansatte, kr. 1.500,-

• Faglag, kr. 0,-

• Gründerbedrifter0-5 år, kr. 0,-

• Stiftelser, kr. 0,-

• Universitet, høgskole, vgs., kr. 0,-



',,i!, Hjem I Agritech Cluster X + V i5l X

 C i agritechclluster.no

gritech.g
cLusrER

Om oss Medlemmer Kontakt Bli medlem Nyheter Aktiviteter I
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AGRIFDRSK Om AgriForsk Metodikk Aktuelt Kontakt Referanser

hl3ID'
1I3EEG.EGLI.3

Om AgriForsk

AgriForsk ble etablert i 2008, og er bredt forankret  i  det midtnorske
jordbruket som involverer fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.
Målet er agi bønder  i  regionen mulighet til alofte opp relevante

problemstillinger som trenger forskning.

Lesmer om oss



 

Midt-Norge 110-sentral IKS 
 
 

 
 

 
   

MØTEINNKALLING 
Vår referanse 

 
Vår dato 
21.04.2022 
 

 
Møtet gjelder: Innkalling til eiermøte i Midt-Norge 110-sentral IKS  

 
Dato og tid: 
 

31.05.2022  14:00-15:00 

Sted: Fjernmøte Teams. 
 
Referent: Frode Kvernland 
  
Kopi til:  

 
Saker til behandling: 
 
Sak  1/22   Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
 
    Forslag til vedtak: 

  Eiermøtet godkjenner innkalling og saksliste.  
 
  Til å signere protokollen: Rita Ottervik, +2 

 
 

 
Sak  2/22  Orientering virksomhetsoverdragelse Namdal-110 og økonomi. 
 

Orientering om prosessen i sin helhet og økonomi fremover. 
 
   Forslag til vedtak: 

Eiermøtet tar informasjon til orientering. 
 
 
 
Sak   3/22  Fastsettelse av dato for første ordinære Representantskapsmøte  
   i ny Organisasjon.  

 
Forslag til dato for ordinært Representantskapsmøte er 05.10.2022 kl. 0900-1100. 
 

 
 
 



 
Forslag til vedtak: 
Eiermøtet fastsetter dato for ordinært Representantskapsmøte til 05.10.2022 
kl. 0900-1100. 

 
 
 
Sak  4/22  Oppnevning av valgkomite. 
 

Det skal velges nytt styre og nestleder i Representantskapet.. 
 
Forslag til valgkomite: 

• Rita Ottervik 
• Frode Båtnes 
• Ole Herman Sveian 

 
   Forslag til vedtak: 

Eiermøtet vedtar forslag til valgkomite som fremlagt. 
. 

 
 
  
 

 
 

 
 
 
   

Påmelding besvares i møteinnkalling (kalenderinnkalling). 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Arvid Vollum 



MIDT-NORGE

110-SENTRAL IKS



EN STOR OG ROBUST SENTRAL



• 42202 km2

• 471 672 innbyggere

• 40 kommuner

• 21 brannvesen

• 82 brannstasjoner

• 210 kjøretøy

• 1700 terminaler

• 1100 mannskap

• Ca 2800 ABA-objekter

• Ca 50 000 anrop

• Ca 22 000 hendelser(utal)

• X-antall radio samtaler

Ny region Trøndelag
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BEMANNING



4 operatører og avdelingsleder blir med til 

Trondheim i forbindelse med 

virksomhetsoverdragelsen.

5 vaktlag med 4 operatører.

Minimum 3 på vakt.

Forsterking på dag mellom 0800 og 1600.

Fagutvikler ansatt og starter 15. august.

Fungerende vikarpool viktig.



ØKONOMI



OHV



Prosent

ST 335187 71,1 % 2 133 000kr        

NT 136485 28,9 % 867 000kr           

471672 100 % 3 000 000kr        



Diagramtittel

kr 100

kr 90

kr 80

kr 70
kr 62 kr 62

kr 60

kr 50

kr 40

kr 30

kr 20

kr 10

kr -

2016

kr 92

kr 85

kr 76

kr 61 kr 61 kr 62 kr 62

kr 46

kr 64 kr 64 kr 65

kr 23

kr 18 kr 20

I
kr 19

I I I
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Budsjettert sats/kronebelp pr innbygger  Refusjon/bruk av fond Total

kr 89

kr 69 kr 70



Eierskap til fremtidig
kommunikasjonsløsning

• OSB anbefaler at kommunene v/NKS110 IKS eier, finansierer og
anskaffer ny kommunikasjonsløsning for Brann

• Brev som formidler budskapet skal sendes ut til kommaene, men
OSB er forsinket med prosessen

• Nærmere informasjon om når brevet vil sendes ut vil vi komme
tilbake til 4 5b e

l ors-



Fremtidens
nødnett og
fremtidens
kontrollrom

Foto: Enversed Studios- Fra deres simulator av et VR-kontrollrom



Nåsituasjonen

• 2017: «Fremtidig losning for nødnett skal baseres på
kommersielle mobilnett»

• OSB og Nkom har utredet hvordan nødnett skal kunne

leveres gjennom kommersielle mobilnett

• Dagens Nødnett-kontrakt går ut i slutten av 2026

• Saken ligger nå hos Justis- og beredskapsdepartementet

• OSB vil inngå de avtaler som er nødvendig for aholde

Nødnett oppe, helt til alle brukerne er smidig overført til

en ny løsning



Forvaltningsplan anno 2021
System

ICCS f kommunikasjons-

løsning

Vision/

oppdragshåndterings-

verktøy (OHV)

Transmisjon

Nødnett

2021

Midlife Upgrade (MLU)Vlntegrasjon av IP-telefoni

Message Broker Forbedret sikkerhet

(grensesnitt for OHV) \/'(segmentering)?

Innføre nytt OHV

Awikle Vision

Oppgradering til 100

Mbit/s

2022 2023

Anskaffe ny

2024

Anskaffe ny

2025 ..

Innføre ny

kommunikasjonsløsning? kommunikasjonsløsning? kommunikasjonsløsning?

2026

!Innføre ny

kommunikasjonslosning?

Avvikle ICCS?

Innføre nrytt OHV

Avvikle Vision ····•
Oppgradering til Dime"a Skkerhetsovervakning

9.1 {CySOC)

Overgang til neste

generasjons Noh

eCalll Midlertidig løsning

videreføres inntil

beslutning om fremtid

innretting

ig

__J

Nød-SMS Midlertidig løsning

videreføres inntil

beslutning om fremtidig

innretting

Skal vi planlegge å kunne drifte ICCS ut kontraktsperioden (22.12.2026).;»dsb ::;::Ef..:;,,



 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 
 
Arkivsak: 22/17 
Møtedato/tid: 16.02.2022 kl 10:00 – 13:15 
Møtested: Kakkenstua, Frøya storhall 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Per Johan Gundersen  
Svein Viggo Johansen  
Ola Vie (permisjon fra kl. 12, sak 5-6)  
Paul Kristian Sandvik  
 
Forfall: 

 

Oddveig Todal  
 
Andre møtende:  
Leidulf Skarbø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, revisjon Midt-Norge SA (sak 1) (via 
Teams) 
Helene Hvidsten, rådgiver Konsek Trøndelag IKS  
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Abakus AS 
02/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
03/22 Aktuelt fra utvalgene 16.2.22 
04/22 Referatsaker 
05/22 Eventuelt 
06/22 Godkjenning av møteprotokoll 16.2.22 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av 
Abakus AS  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 16.02.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 
orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  
 

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll i Abakus AS til orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  

 
a. beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når 

eierskapsmeldingen blir revidert  
b. følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg 
c. sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap 

blir formidlet til Abakus 
d. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden 

til Abakus og øvrige selskaper 
 

3. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering. 
4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen følge opp 

anbefalinger til selskapets styre om at: 

 
e. styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes  
f. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig  
g. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert 

 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og 
eierrepresentant om oppfølgingen av punkt 4 innen utgangen av desember 2022. 
 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Leidulf Skarbø, orienterte kontrollutvalget om arbeidet 
med forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll og funn fra undersøkelsene. Han svarte også på 
spørsmål fra utvalget.   
 
Omforent tilleggsforslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om følgende: 
 

• Hva er formålet med avtalen med Abakus? 
• Hvilke tjenester utfører Abakus for Frøya kommune?  
• Hvordan stiller kommunen seg til habilitetsutfordringen der kommunedirektøren er vara til 

styret i selskapet? 
• Har kommunen tenkt å signere avtale for tjenestekjøp? 
• Når er det planlagt at kommunen skal behandle ny eierskapsmelding? 

 
Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapport fra eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS til 
orientering, og legger frem følgende innstilling for kommunestyret:  
 



1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll i Abakus AS til orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  

 
a. beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når 

eierskapsmeldingen blir revidert  
b. følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg 
c. sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir 

formidlet til Abakus 
d. vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til 

Abakus og øvrige selskaper 
 

3. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering. 
4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen følge opp 

anbefalinger til selskapets styre om at: 

 
e. styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes  
f. styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig  
g. avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert 

 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og 
eierrepresentant om oppfølgingen av punkt 4 innen utgangen av desember 2022. 
 
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra administrasjonen om følgende: 
 

• Hva er formålet med avtalen med Abakus? 
• Hvilke tjenester utfører Abakus for Frøya kommune?  
• Hvordan stiller kommunen seg til habilitetsutfordringen der kommunedirektøren er vara 

til styret i selskapet? 
• Har kommunen tenkt å signere avtale for tjenestekjøp med selskapet? 
• Når er det planlagt at kommunen skal behandle ny eierskapsmelding? 

 
 
 
 
 
Sak 02/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 16.02.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder bemerket at det har vært noen utfordringer med oppmøte i 2021. Utvalget 
har ved flere anledninger vært helt på grensen av å være vedtaksfør. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding for 2021. Utvalget legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling:  
 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 



 
 
Sak 03/22 Aktuelt fra utvalgene 16.2.22 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 16.02.2022 03/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.  
 
Behandling: 
Kontrollutvalget påpeker at på Frøya kommune ligger det ikke ute protokoller fra 
administrasjonsutvalget siden januar 2021. 
 
Utvalgsmedlemmene hadde lite nytt å melde fra utvalgene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering.  
 
 
 
Sak 04/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 16.02.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om referatsakene.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering.  
 
 
Sak 05/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 16.02.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tok opp Uttian næringspark, problemene og kostnadene knyttet til denne. 
Utvalget mente at saken muligens vil komme til kontrollutvalget via kommunestyret. 
 
Utvalget drøftet også habilitetsproblematikken rundt vedtak fattet i kommunestyret ang.  julegaver 
til kommunalt ansatte. Utvalget ba sekretariatet se på saken.  
 
Utvalget må flytte møtet den 4. mai til 2. mai for å rekke uttale seg om årsregnskapet før det skal 
til formannskapet. 
 



Omforent forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget flytter møte den 4. mai til 2. mai. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget flytter møte den 4. mai til 2. mai. 
 
 
 
Sak 06/22 Godkjenning av møteprotokoll 16.2.22 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 16.02.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.2.2022, godkjennes. 
 
Behandling: 
Sekretariatet leste opp protokollen.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.2.2022, godkjennes. 
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PROTOKOLL Generalforsamling 2022 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 
Sted: nettmøte på Teams 
Dato: 29.april 2022 kl. 13-14.00 
 

Sak 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste 

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

Sak 2.  Valg av møteleder og referent 

Generalforsamling foreslo: 
• Ida Stuberg som møteleder  
• Kristine Rise som referent 

Vedtak: enstemmig vedtatt 

 

Sak 3. Valg av to personer til å underskrive protokoll sammen med møteleder 

Generalforsamling foreslo  
• Kristin Furunes Strømskag, Frøya kommune 
• Frode Revhaug, Frosta kommune 

Vedtak: enstemmig vedtatt 

 
Sak 4.               Orientering fra selskapet 

 

Sak 5.  Godkjenning av årsregnskap 

Vedlegg: Offisielt regnskap for Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 2021 

Vedlegg: Revisors beretning for årsregnskap 2021 

Vedtak: Årsregnskap for 2021 godkjennes med et positivt resultat på kr 999.450. 
 Overskuddet tillegges egenkapitalen. Enstemmig vedtatt.  
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Sak 6:   Valg av styremedlemmer 

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen 

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Sak 7:   Valg av styreleder 

Innstilling fra valgkomiteen: 
• Ida Stuberg, politiker, Inderøy kommune 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 

Sak 8:   Valg av nestleder blant styrets medlemmer 

Innstilling fra valgkomiteen: 
• Geirmund Lykke, politiker, Trondheim kommune 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Sak 9:   Valg av revisor 

Ernst & Young har vært revisor siden oppstart. 

Vedtak: Ernst & Young ble valgt som revisor for 2022. 

 

Sak 10:  Valg av valgkomité for 2023 

Valgkomiteens innstilling: 
• Guri Heggem, politiker Trøndelag fylkeskommune 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
  



Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Side 3 

Sak 11: Godtgjørelse til styret og til valgkomiteen 

Ang. styret:  

Innstilling fra valgkomiteen: 
• Ingen endringer i godtgjørelse til styret

Styreleders innstilling: 
• Valgkomiteens leder kr 1500  
• Valgkomiteens øvrige medlemmer kr 1000 

Vedtak: 

Godtgjørelse til styret fram mot generalforsamling 2023: 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Godtgjørelse til valgkomiteen fram mot generalforsamling 2023: 

Styreleders innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Trøndelag, mai 2022 

Ida Stuberg Kristin Furunes Strømskag Frode Revhaug 

Møteleder Frøya kommune Frosta kommune 
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REFERAT 

Eiermøte 

Midt-Norge 110-sentral IKS 

Til stede: 
Leder:  Mona Berger, Trondheim 
Medlem:  Hans Eide, Ørland 
Medlem:   Gunn Iversen Stokke, Skaun 
Medlem:  Marit Sandvik, Heim   
Medlem:  Jens Arne Kvello, Tydal 
Medlem:  Trond Hoseth, Malvik 
Medlem:  Runa Finborud, Os 
Medlem:  Vibeke Stjern, Åfjord 
Medlem:  Dag Robert Bjørshol, Hitra 
Medlem:  Elisabeth Hals, Oppdal 
Medlem:  Harald Fagervold, Indre Fosen 
Medlem:  Christian Elgåen, Røros kommune 
Medlem:  John Einar Høvik, Osen 
Medlem:  Borgny Grande, Grong  
Medlem:  Reidar Rødli, Lierne 
Medlem:  Pål Fikse, Verdal 
Medlem:  Hege Nordheim Viken, Høylandet 
Medlem:  Hege Saugen, Overhalla 
Medlem:  Hans Oskar Devik, Røyrvik 
Medlem:  Frode Båtnes, Namsos 
Medlem:  Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger 
Medlem:  Stian Brekkvassmo, Namsskogan 
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Forfall:  
Melhus, Midtre Gauldal, Frøya, Rindal, Holtålen, Rennebu og Orkland 
Steinkjer, Levanger, Frosta, Stjørdal, Meråker, Nærøysund, Inderøy, 
Bindal, Selbu, Snåsa, Leka 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fra styret: Michael Momyr 
 
Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas, Frode Kvernland 
 
Fra Trondheim kommune: Olaf Løberg 
 
 
 
 
Sted: Teams Møte 
Tid: Tirsdag 31. mai 2022, kl. 1400 - 1500 
 
 
Henviser til regelendringen som har gjort det mulig å gjennomføre digitale. 
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Saker til behandling: 
 
Sak  1/22   Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
    Vedtak: 

  Eiermøtet godkjenner innkalling og saksliste. 
 

 
 

Sak  2/22  Orientering virksomhetsoverdragelse Namdal-110 og økonomi. 
 

Orientering om prosessen i sin helhet og økonomi fremover. 
 
   Vedtak: 

Eiermøtet tar informasjon til orientering. 
 
 
 
Sak   3/22  Fastsettelse av dato for første ordinære Representantskapsmøte  
   i ny Organisasjon.  

 
Forslag til dato for ordinært Representantskapsmøte er 05.10.2022 kl. 
0900-1100. 

 
 
Vedtak: 
Eiermøtet fastsetter dato for ordinært Representantskapsmøte til 
05.10.2022 
kl. 0900-1100. 
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Sak  4/22  Oppnevning av valgkomite. 
 

Det skal velges nytt styre og nestleder i Representantskapet.. 
 
Forslag til valgkomite: 

• Rita Ottervik 
• Frode Båtnes 
• Ole Herman Sveian 

 
   Vedtak: 

Eiermøtet vedtar forslag til valgkomite som fremlagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtet slutt: kl 14:50 

 
 
Første møte i Representantskapet: 05.10.2022 kl 09:00 – 11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sammenslåingsprosessen
Orientering til eiermøtet 31.05.2022

Michael Momyr, styreleder MN 110 og prosjektleder



Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS fattet følgende vedtak sitt møte 
3.11.2021:

• Representantskapet anbefaler at Trondheim kommune og styret i 110 sentralen i samarbeid med Namsos 
kommune arbeider for en virksomhetsoverdragelse og dermed en felles sentral for Trøndelag i Trondheim. Det 
forutsettes at dette gjennomføres så snart som praktisk mulig, og senest innen 1.10.22. Prosessen må sikre 
ansattes rettigheter, oppbygging av kapasitet i sentralen på Sluppen og en forsvarlig faglig standard i hele perioden. 

• Representantskapet forutsetter at et beslutningsgrunnlag fremlegges slik at forpliktende vedtak om sammenslåing 
kan vedtas i kommunene innen utgangen av året, og at selskapsavtale kan besluttes innen 1.3.22. 

• Representantskapet forutsetter at Selbu kommune forblir i IKSet og ber styret se på samarbeid med de øvrige 
kommunene i Værnesregionens brann og redningstjeneste i perioden fram mot sammenslåingen. Dersom det 
oppstår forsinkelser i prosessen eller det praktisk er enklere kan Stjørdal og Meråkers inntreden åpnes for raskere.

• Representantskapet viser til tidligere vedtak i sak 12/16 knyttet til fondsoppbygging og ber styret legge dette til 
grunn for det videre arbeidet.  Styret bes om at det opprettes prosjektregnskap for sammenslåingsprosessen.



Vedtak i DSB 07.01.2022

Med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og 
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 
eksplosjonsvernloven) § 37, jf. § 16, fastsetter DSB en ny 110-region i 
Trøndelag der alle kommunene i regionen tilknytter seg Midt-Norge 110-
sentral IKS i Trondheim innen 01.10.2022. 

Følgende kommuner vil måtte knytte seg til nødmeldesentralen for brann, og 
med grunnlag i avtale bære sin andel av kostnadene til drift av sentralen: 
Bindal, Flatanger, Frosta, Frøya, Grong, Heim, Hitra, Holtålen, Høylandet, 
Inderøy, Indre Fosen, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Melhus, Meråker, 
Midtre Gauldal, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Oppdal, Orkland, Os 
(Hedmark), Osen, Overhalla, Røyrvik, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, 
Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og Åfjord



Etablering av gjennomføringsprosjekt

• Det etableres med dette et gjennomføringsprosjekt med 
delprosjekter for å sikre 

• Politiske prosesser

• Virksomhetsoverdragelse av ansatte

• Operasjonell drift under og etter sammenslåingen

• Ny bemanning fastsettes etter ROS-analyse



Strategisk styringsgruppe for gjennomføringsprosjektet: 

• Ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune 

• Ordfører Arnhild Holstad, Namsos kommune til 31.12.2021

• Ordfører Frode Båtnes, Namsos kommune fra 01.01.2022

• Tillitsvalgte fra MN 110 og Namsos kommune



Operasjonell styringsgruppe for prosjektet

• Kommunedirektør Jostein Grimstad, Namsos kommune

• Brannsjef Håvard Sæther, Namsos kommune 

• Finansdirektør Olaf Løberg, Trondheim kommune 

• Styreleder Michael Momyr, Midt-Norge 110-sentral IKS 

• Tillitsvalgt Jon Eirik Seierstad, Namsos kommune

• Tillitsvalgt Frank Hansen, Midt-Norge 110-sentral IKS 



Delprosjekter

Delprosjekt operasjonell drift: 

• Daglig leder Arvid Vollum, Midt-Norge 110-sentral IKS 

• Avdelingsleder Stig Morten Paulsen, Namdal 110-sentral

Delprosjekt virksomhetsoverdragelse: 

• Rådgiver Janne Hafskjær, Trondheim kommune

• Kommunalsjef personal og organisasjon Anne Kristin Melgård, 
Namsos kommune 



Delprosjekter forts.

Delprosjekt politisk beslutningsprosess:

• Avdelingsleder Frank Grønås, Trondheim kommune 

• Ass. kommunedirektør Rønnaug Aaring, Namsos kommune. 

Delprosjekt økonomi:

• Avdelingsleder Astrid Hølmo Fasting, Trondheim kommune 

• Virksomhetsleder økonomiavdelingen, Jan Morten Høglo, Namsos 
kommune 



Status

• Virksomhetsoverdragelse er gjennomført etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. 6 
ansatte i Namsos 110-sentral blir med over i MN 110

• Politisk behandling av selskapsavtalen ferdigstilles i eierkommunene i løpet av juni

• Representantskapet i eksisterende MN 110 vedtar revidert budsjett for 2022. Vedtaket er 
fattet i møte 27.04.2022 

• Eierne i det utvidede MN 110 kalles inn til digitalt eiermøte tirsdag 31.05.2022 klokken 
1400.

Agenda for møtet:

• Orientering om prosessen, herunder økonomi

• Fastsettelse av dato for første ordinære representantskapsmøte

• Oppnevning av valgkomite. Forslag: Rita Ottervik, Frode Båtnes og Ole Herman Sveian



Kostnad for kommunene



314534 62kr                   62kr                                       

314534 61kr                   61kr                                       

314534 62kr                   62kr                                       

314534 46kr                   64kr                                       18kr                                       64kr                                       5 600 000kr                                               18kr        Bruk av fond

331998 76kr                   56,45kr                                 28kr                                       64kr                                       56 6 489 443kr                                               19,55kr  Refusjon 50% alarmintekter 2500000 bruk av fond = kr 8

331998 85kr                   65,42kr                                 20kr                                       65kr                                       6 500 642kr                                               19,58kr  Refusjon 50% alarmintekter 3

331998 92kr                   69,41kr                                 23kr                                       69kr                                       7 500 000kr                                               22,59kr  Refusjon 50% + OHV + Virksomhetoverdragelse

471672 89kr                   69,72kr                                 19kr                                       70kr                                       9 000 000kr                                               19,08kr  Region Trøndelag

-kr                                     

-kr                                     



Generalforsamling og eiermøte i
TrønderEnergi
tir 24 mai 2022, 1230- 15:30

Scandic Lerkendal

00
TrønderEnergi®

Deltakere
Tilstede fra aksjonærene
Se egen liste over deltagere

Bidragsytere tilstede fra TrønderEnergi
Odd Inge Mjøen (styreleder), Arvie Slordahl (valgkomiteens leder), Stale Gjersvold (konsernsjef), Olav Sem Austmo (økonomi- og finansdirektør, Kari
Skeidsvoll Moe (juridisk direktor), Stig Tore Laugen (kommunikasjonsdirektør)

Protokollfører
Kari Skeidsvoll Moe (juridisk direktor)

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med lovlig varslingsfrist. AIie aksjonærer er derfor gitt anledning til adelta i møtet.

Dagsorden, innkalling og møteform ble gjennomgått og godkjent.

Styreleder Odd Inge Mjøen ble valgt til møteleder, Jorid Jagtoyen og Trond Hoseth ble valgt til aunderskrive protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen var beslutningsdyktig, jfr. aksjelovens § 6-24.

Møteprotokoll

1/22
Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021 og styrets forslag om
utbytte

3eiuinig
la@  er \ usmo

Framlagte dokumenter
• Saksframlegg

• Arsberetning og årsregnskap for 2021
• Revisjonsberetning 2021

Votering

Enstemmig.

Vedtak:
Arsberetning og årsregnskap 2021 for TrønderEnergi AS godkjennes.

Arsberetning og årsregnskap for TrønderEnergi AS for 2021, med et resultat på 73 210 000 kr, godkjennes.
Arsre sultatet disponeres som følger: 200 000 000 kr avsettes til utbytte til selskapets aksjonærer, 0g -126 790 000 kr
overføres til annen egenkapital.

0 1-22 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2021 og styrets forslag om utbytte.pdf
) 1-22 Vedlegg Arsrapport2021 for TrønderEnergi -signert.pdf
0 1-22 Vedlegg TrønderEnergi AS - Revisjonsberetning 27.04.2022.pdf



2/22
Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer 2022-2024

E3estutning
\ we  3iwrdah

Framlagte dokumenter

• Saksframlegg
• Valgkomiteens innstilling

Votering

Enstemmig.

Vedtak.

Morten Bostad, Hanne Wigum, Ingvill Kvernmo og Kirsti Welander gjenvelges som styremedlemmer i Trønderenergi AS
for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2024,

Ingjerd Astad, Oddvar lndergård og Per O. Johansen gjenvelges som varamedlemmer i rekkefølge for styremedlemmer

nr 1-7 i styret i TrønderEnergi AS for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023.

Odd Inge Mjøen foreslås som styrets leder og Morten Bostad foreslås som styrets nestleder for perioden fram til
ordinær generalforsamling i 2023.

Generalforsamlingen velger denned følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i
TrønderEnergi AS:

Aksjoneryalgte styremedlemmer

1. Odd Inge Mjen  -  ikke på valg (2021-2023)

2. Morten Bostad  -  gjenvelges for 2 dr (2022-2024)

3. Hanne Wigum - gjenvelges for 2 ar (2022-2024)

4.  Ingvill Kvernmo  -  gjenvelges for 2 år (2022-2024)

5. Kirsti Welander- gjenvelges for 2 år (2022-2024)

6. Bård Benum  -  ikke på valg (2021-2023)

7. Terje Eidesmo  -  ikke på valg (2021-2023)

Aksjonpryalgte yaramedlgmmer i rgkkefolge for nr_ 1-7.

1. Ingjerd Astad  -  gjenvelges for en periode på 1 år (2022-2023)

2. Oddvar Indergard  -  gjenvelges for en periode på 1 år (2022-2023)

3. Per O Johansen  -  gjenvelges for en periode på 1 år (2022-2023)

[2 2-22 Vedlegg - Valgkomiteens innstilling - valg av styre i TranderEnergi mai 2022.pdf

[} 2-22 Valg av aksjonaervalgte styremedlemmer 2022-2024.pdf

3/22
Godtgjørelse til styret for 2022-2023

±las!ting
#uu /rdai

Framlagte dokumenter

• Saksframlegg

• Valgkomiteens innstilling

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen beslutter følgende honorar for styret i TrønderEnergi AS for perioden frem til ordinær

generalforsamling 2023:

Styrets leder:

Styrets medlemmer:

Varamedlemmer:

Observatører:

Medlemmer av revisjonsutvalget:

Medlemmer av kompensasjonsutvalget:

208 000 krlr

114.000 kr/år

8.300 kr/møte

57. 500 krlar

3. 700 pr møte

3. 700 pr møte

[9 3-22 Godtgjrelse  til styret for 2022-2023.pdf

[) 3-22 Vedlegg - Valgkomiteens innstilling - godtgjerelse til styrets medlemmer 2022-2023.pdf



4/22
Valg av revisor og godtgjørelse for 2022

Beslutning
Odd Inge Myen

Framlagte dokumenter
• Saksframlegg

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

Generalforsamlingen velger PwC som selskapets revisor for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023.

Revisjonshonoraret for perioden 01.01.22- 31.12.22 fastsettes etter regning.

[  4-22 Valg av revisor og godtgjørelse for 2022.pdf

5/22
Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2022-2023

Beslutning
Odd Inge Mjoen

Framlagte dokumenter

• Saksframlegg

Votering

Enstemmig.

Vedtak:

1. Anne Grethe Tevik gjenvelges som medlem og Oddbjørn Bang gjenvelges som varamedlem av
valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

2. Valgkomiteens godtgjørelse for perioden frem til ordinær generalforsamling 2023 settes til kr 25.000,-  for
valgkomiteens leder, kr 20. 000,-  for komiteens øvrige medlemmer, og kr 3.500,- pr møte for komiteens varamedlem.

jÆl5-22 Valg av valgkomite og godtgjørelse for 2022-2023.pdf



Trondheim, 24.05.2022
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1193    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1194    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: S80  
Arkivsaksnr.: 22/742    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
ETABLERING AV TRØNDERSK FORNYBARKONSERN SAMMEN MED 
HITECVISION  
 
Forslag til vedtak: 
Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 
TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 
 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi, 
samt å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51 % av kommunens aksjer i 
TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi. 

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 
 
Vedlegg: 

Vedlegg 1: Utdyping av begrunnelse for ny konsernstruktur og strategi for det nye 

fornybarkonsernet Vedlegg 2: Om HitecVision 

Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør 

Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen 

Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og det nye fornybarkonsernet 

etter utskillelsen Vedlegg 6: Oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi 

Vekst Holding AS 

Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler 

Vedlegg 8: Stegene i splitten av TrønderEnergi-konsernet ifm gjennomføring av  
transaksjonen med      HitecVision 

 
 
 
Saksopplysninger:   
 

1. Bakgrunn 



Gjennom to omfattende strategiprosesser i 2019 og 2021 har styret i Trønderenergi 
sett muligheter for betydelig lønnsom vekst knyttet til det grønne skiftet. Samtidig 
har det gjennom dialoger med eierne i samme periode blitt stadfestet at et stabilt og 
høyt utbytte fra TrønderEnergi er ønskelig. 
Med krav om minimum 66,7 % offentlig eierskap i vannkraftselskaper er dette to 
målsettinger som ikke lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrenset offentlig 
risikokapital tilgjengelig. 

Styret anbefaler derfor en løsning der dagens TrønderEnergi-konsern deles i to, og at 
selskapets eiere gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk 
fornybarkonsern med betydelig nordisk vekstpotensial. Det nye konsernet skal ledes 
fra hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og 
investeringer i og utenfor Trøndelag. Det nye fornybarkonsernet vil bli en 
toneangivende aktør og realisere store satsinger innen fornybar energiproduksjon, 
energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner 
også i Europa. I første fase vil det nye fornybarkonsernet få en investeringskapasitet 
på mellom 15 og 20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på sikt. 

En slik etablering vil verne utbyttekapasiteten for dagens eiere, ivareta eierskap til 
vannkraften og nett (Tensio), og redusere risiko knyttet til ny vekst for dagens eiere 
samtidig som selskapet tilføres nødvendig risikokapital for videre vekst. 

Begrunnelsen for etableringen og hovedtrekkene i strategien for det nye 
fornybarkonsernet er utdypet i vedlegg 1. 

 

Fornybarkonsernet vil fra etableringstidspunktet være eid 50% av TrønderEnergi og 
TrønderEnergis eiere, og 50% av det norske investeringsfondet HitecVision. 
Informasjon om HitecVision finnes i vedlegg 2. 

 

Navn og profil for det nye fornybarkonsernet vil bli offentliggjort etter den 
ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi den 22. juni 2022. 

I løpet av de siste månedene har det vært bred eierinvolvering gjennom flere 
eiermøter og en referansegruppe fra eierne som har gitt innspill. Gitt eiernes 
tilslutning, vil fornybarkonsernet etableres høsten 2022 ved at all virksomhet i 
TrønderEnergi-konsernet - med unntak av eierposten i nettkonsernet Tensio og 
81,02% av eierskapet til TrønderEnergis vannkraft - skilles ut som et eget konsern. 

 
 

2. Verdiforhold 
HitecVision vil betale for sitt 50% eierskap i fornybarkonsernet ved å tilføre 
fornybarkonsernet kapital tilsvarende egenkapitalverdien av den virksomhet som 
skilles ut fra TrønderEnergi. HitecVision har gjennomført en grundig gjennomgang av 
TrønderEnergis virksomhet, etterfulgt av en forhandling. 
Den fremforhandlede verdsettelsen av virksomheten gir en samlet selskapsverdi på 
7,191 milliarder kr. Hensyntatt gjeld gir dette en egenkapitalverdi på 6,02 milliarder 
kr. Pareto Securities har gitt en vurdering («fairness opinion») av verdsettelsen fra 
HitecVision. Vurderingen er framlagt for styret, som har lagt den til grunn for sin 
anbefaling til eierne. 

 



Forhandlingsresultatet setter en vesentlig høyere verdi på TrønderEnergis 
virksomhet enn det som har ligget til grunn for tidligere emisjoner. Verdsettelsen 
innebærer derfor en stadfestelse av en betydelig verdiøkning for TrønderEnergis 
eiere. En vesentlig del av den fremforhandlede verdien er knyttet til TrønderEnergi 
sine nye satsinger innenfor elektrifisering og energieffektivisering. Dette viser 
verdien av kapasitetene TrønderEnergis organisasjon har utviklet over flere år, og at 
den strategien som er lagt vil skape nye verdier fremover. 

Som oppgjør for 50% av aksjene i fornybarkonsernet, vil HitecVision skyte inn 1,5 
milliarder kr ved etableringen høsten 2022. Resten skytes inn over en periode på 5 år 
(med mulig forlengelse til 9 år), avhengig av hvor høy den konkrete investeringstakten 
i fornybarkonsernet blir. Strukturen i dette utsatte oppgjøret er beskrevet i vedlegg 3. 

 

Som grunnlag for verdsettelsen og gjennomføring av investeringen, er HitecVision gitt 
visse garantier/forsikringer knyttet til eiendelene som overføres til fornybarkonsernet. 
Disse er beskrevet i vedlegg 4. 
 

 

3. Eierinteressene i det nye fornybarkonsernet 
Etter etableringen av fornybarkonsernet vil dagens eiere i TrønderEnergi fortsatt eie 
100% av aksjene i TrønderEnergi AS direkte, og samtidig bli indirekte eiere av 50% av 
aksjene i fornybarkonsernet. 
Disse 50% vil være eiet direkte av et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding 
AS), der TrønderEnergi AS vil eie 51% og eierkommunene/KLP til sammen vil eie 
49%. TrønderEnergi Vekst Holding AS blir dermed et datterselskap av TrønderEnergi 
AS fra etableringstidspunktet. 

Nedenfor er en illustrasjon av hovedstrukturen i TrønderEnergi og det nye 
fornybarkonsernet etter utskillelsen. Ytterligere beskrivelse av selskapsstrukturen er 
gitt i vedlegg 5. 

 

Den relative eierfordelingen mellom eierkommunene og KLP til de nevnte 49% av 
aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS vil på fornybarkonsernets første dag tilsvare 
fordelingen mellom aksjonærene i TrønderEnergi AS. Eksempelvis vil en aksjonær som 
eier 5% av aksjene i TrønderEnergi AS i dag, etter etableringen fortsatt eie 5% av 



aksjene i TrønderEnergi AS, og i tillegg direkte eie 5% av 49% (dvs 2,45%) av aksjene i 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. En oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi 
Vekst Holding AS på etableringstidspunktet følger av vedlegg 6. 

 

Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er fritt omsettelige fra første dag. Dette 
betyr bl.a at eierne har valgfrihet mht hvorvidt de ønsker å øke, beholde, redusere eller 
selge sin eierandel i selskapet. 

 
KLP har signalisert vilje til å kjøpe aksjer fra kommuner som eventuelt ønsker å selge 
aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS ifm etableringen. Det kan også tenkes at andre 
eksisterende eiere vil ønske å øke sin eierandel. TrønderEnergi legger derfor opp til en 
tilrettelagt omorganisering av eierskapet i TrønderEnergi Vekst Holding AS, der eiere 
som ønsker å kjøpe eller selge aksjer kartlegges, og der det deretter gjennomføres et 
samordnet kjøp/salg av aksjer iht standardiserte betingelser og med samme 
verdsettelse som legges til grunn for HitecVisions investering i det nye 
fornybarkonsernet. Mer informasjon om dette vil sendes ut i god tid før 
generalforsamlingen 22. juni 2022. 

Det vil gjelde forkjøpsrett for eksisterende eiere ved salg av aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding 
AS. 

Det er TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision som blir parter i 
aksjonæravtalen for det nye fornybarkonsernet. Avtalen inneholder en rekke 
bestemmelser og mekanismer som beskytter interesser styret i TrønderEnergi anser 
som viktige, også dersom TrønderEnergi Vekst Holding AS i fremtiden skulle 
redusere sin eierandel ned til 20%. En overordnet beskrivelse av innholdet i denne 
avtalen og andre sentrale avtaler følger i vedlegg 7. 

 

4. Forholdet mellom TrønderEnergi og fornybarkonsernet 
TrønderEnergi og fornybarkonsernet vil være forbundet både ved 
krysseierskap og langvarige tjenesteavtaler. 

Krysseierskapet etableres ved at TrønderEnergi og dets eiere fra 
etableringstidspunktet vil eie 50% i fornybarkonsernet gjennom TrønderEnergi Vekst 
Holding AS, samtidig som fornybarkonsernet direkte/indirekte vil eie 18,98% av 
aksjene i TrønderEnergi Kraft AS. Videre så vil fornybarkonsernet levere omfattende 
tjenester til TrønderEnergi under en 15-årig avtale. I praksis vil denne avtalen sikre at 
TrønderEnergi drives videre like godt, sikkert og effektivt som i dag, bare med den 
forskjell at noen av de ansatte som utfører arbeidet er ansatt i det nye 
fornybarkonsernet og ikke i TrønderEnergi. Denne avtalen er også omtalt i vedlegg 7. 

 

En av hensiktene bak at det nye fornybarkonsernet har fått anledning til å kjøpe en 
minoritetsandel i vannkraftproduksjonen er at fornybarkonsernet skal ha en 
egeninteresse av å levere gode og kostnadseffektive tjenester til vannkraftselskapene 
basert på en selvkost-modell. 

 
5. Ivaretakelse av konsernets ansatte 
Ca 90% av de ansatte i dagens TrønderEnergi vil automatisk overføres til det nye 
fornybarkonsernet etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at de 
ansatte viderefører sine arbeidsforhold og sine arbeidsvilkår, til ny formell 



arbeidsgiver. Det blir ingen overtallighet i forbindelse med prosessen. 

Ca 10% av konsernets ansatte blir igjen i TrønderEnergi Kraft AS. Denne gruppen vil 
bekle de leder- og styringsroller som vannkraftlovgivningen krever at selskaper som 
eier vannkraftproduksjon skal ha tilgang til. I tillegg vil avdelingen for utførende 
vedlikehold av vannkraftanlegg forbli ansatt i TrønderEnergi Kraft AS. Dette er ansatte 
som ikke har oppgaver ifm virksomheten som overføres til fornybarkonsernet. 

Det er gjennomført en omfattende forankrings- og drøftingsprosess med de ansattes 
tillitsvalgte i TrønderEnergi om de planlagte endringene. Den grundige og reelle 
involveringen har gjort tillitsvalgte og ansatte trygge på prosessen og alle 
arbeidstakerorganisasjonene har gitt sin tilslutning. Eventuelle forhold som ikke 
reguleres av reglene om virksomhetsoverdragelse, planlegges løst ved frivillige 
ordninger. 

 
De ansattes representanter i styret i TrønderEnergi har stilt seg bak anbefalingen til 
eierne om å gi sin tilslutning til etableringen av fornybarkonsernet sammen med 
HitecVision. Det er derfor styrets oppfatning at de ansatte er godt ivaretatt i denne 
prosessen. 

 
6. Videre tidsplan og nødvendige eierbeslutninger/eierinvolvering 
Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med 
HitecVision er tenkt gjennomført gjennom flere transaksjoner, selskapsstiftelser, 
fisjoner og virksomhetsoverdragelser. Disse er kort oppsummert i vedlegg 8. 

 

Nedenfor følger en oppsummering av de eierbeslutninger som kreves for at 
planene skal kunne gjennomføres. 

 
6.1 Vedtak om fisjon 
Det planlegges en ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2022, der eierne i 
TrønderEnergi AS skal ta stilling til om de godkjenner fisjonen av TrønderEnergi AS 
som er nødvendig for å etablere fornybarkonsernet. Formell innkalling til denne 
generalforsamlingen vil bli sendt ut så snart den er ferdig forberedt med fisjonsplan 
mm, antakelig ca. 8. juni 2022. 

Det er TrønderEnergis vurdering at dette oversiktsnotatet med vedlegg inneholder 
tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon til å danne grunnlag for den kommunale 
behandlingen av spørsmålet om fisjon også før formell innkalling til generalforsamling 
med vedlegg foreligger. 

 
6.2 Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS 
I generalforsamlingen 22. juni vil også kapitalforhøyelsen i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS godkjennes (omtalt i vedlegg 7). Det vil sannsynligvis gjennomføres ved at 
generalforsamlingen treffer beslutning om tildeling av styrefullmakt til 
kapitalforhøyelse, og ved at hver av eierne i TrønderEnergi AS gir styreleder fullmakt 
til å tegne hver eiers andel i slik kapitalforhøyelse (eierne skyter tilbake deler av 
aksjene mottatt i TrønderEnergi Vekst Holding AS, slik at de samlet reduserer sin 
direkte eierandel fra 100% til 49%). 

 
6.3 Beslutning om å opprettholde, redusere eller øke eierens aksjepost i 



TrønderEnergi Vekst Holding AS 
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er omsettelige fra første dag. Den 
tilrettelagte prosessen for omsetning av aksjer mellom eierne i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS (jf. punkt 3 over) er tenkt gjennomført umiddelbart etter gjennomføring av 
HitecVisions investering i fornybarkonsernet, rundt 
1. september 2022. Dette er for å muliggjøre kjøp og salg basert på samme verdi som 
den som er fremforhandlet med HitecVision. Dette betyr at kommuner som ønsker å 
kjøpe eller selge aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS gjennom den tilrettelagte 
prosessen, må fatte relevante beslutninger om dette i god tid før 1. september 2022. 

 
6.4 Tiltredelse av aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS 
Som nevnt over vil det etableres en egen aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst 
Holding AS. Denne aksjonæravtalen trer i kraft ved gjennomføring av fisjonen, men 
det legges opp til at denne undertegnes av de respektive eierne i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS (og TrønderEnergi AS) i forbindelse med generalforsamlingen omtalt i 
punkt 6.1 og 6.2. Forslag til aksjonæravtale vil sendes ut innen utgangen av april 2022. 

 
 

6.5 Oppsummering av fullmakter som den enkelte eier må 
medbringe på generalforsamling 22. juni 2022 

Eierne vil bes om å bidra til følgende formelle handlinger i den ekstraordinære 
generalforsamlingen 
22. juni 2022: 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

2. Stemme i samme generalforsamling for styrefullmakt til kapitalforhøyelse i TrønderEnergi, 
samt å delta i slik kapitalforhøyelse ved å skyte inn 51% av kommunens aksjer i 
TrønderEnergi Vekst Holding AS som tingsinnskudd i TrønderEnergi. 

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 

6.6 Støtte til den kommunale beslutningsprosessen 
TrønderEnergi antar at det er nødvendig med kommunal beslutningsprosess i hver 
eierkommune før kommunene kan avgi stemme på den ekstraordinære 
generalforsamlingen 22. juni og før aksjonæravtalen for TrønderEnergi Vekst Holding 
AS kan inngås. 

TrønderEnergi vil tilby informasjonsmøter på video (Teams) den 26. april kl 11-12 og 
29. april kl 11- 12, for å gi svar på spørsmål fra kommunene ifm saksforberedelse og 
gjennomføring av sine respektive beslutningsprosesser. Eventuelt behov for 
ytterligere bistand avklares nærmere. 

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren anbefaler Frøya Kommunestyret å gir sin tilslutning til fremlagt plan for 
omorganisering av virksomheten i TrønderEnergi som vist i saken. 
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VEDLEGG 1:

BEGRUNNELSE FOR NY KONSERNSTRUKTUR OG STRATEGI FOR DET NYE FORNYBARKONSERNET

Dette vedlegget gir en nærmere beskrivelse av begrunnelsen for ny konsernstruktur og strategien til

det nye fornybarkonsernet. Utgangspunktet for endringen i konsernstruktur er aivareta eiernes

forventninger og en stabil og høy utbyttekapasitet, og samtidig bidra til autnytte vekstmulighetene

som det grønne skiftet gir for selskapet, ansatte, eierne og regionen.
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BEGRUNNELSE FOR NY KONSERNSTRUKTUR

1 Energibransje i stor utvikling gir muligheter for TrønderEnergi
Energibransjen er i en voldsom utvikling blant annet for asvare opp de store klimautfordringene

verden står ovenfor. Norge må gjennom en stor energiomstilling for at vi skal klare a levere på de

utslippsmålene vi har frem mot 2030 og 2050. Etterspørselen etter fornybar energi stiger kraftig i

hele verden, drevet av den helt nødvendige omstillingen til et nullutslippssamfunn. Dette ser vi også i

Norge: Fra en situasjon der vi i flere år har hatt overskudd på kraft, opplever vi nå at økt etterspørsel

er i ferd med aspise opp overskuddet.

Grønn omstilling går fra ord til handling. Vi ser betydelig skjerping i klimamål og

handlingsplaner/virkemidler. FNs bærekraftsmå I og Parisavtalen er sentrale premissgivere. For EU er

klimamålene satt i 2016 skjerpet og ambisjonen er nå økt til 55% CO2-reduksjon innen 2030. EUs

Green Deal fra 2019 har blant annet som hovedmal a flytte kapital til bærekraftige investeringer som

driver den grønne omstillingen. Kostnad for CO2-utslipp vil være en viktig del av klimapolitikken

fremover. Kvoteprisen i Europa (EU-ETS) vil være høy og CO2-avgiften til ikke-kvoteplikting sektor i

Norge vil stige kraftig frem mot2030. FN sin klimarapport fra januar 2022 understreker at det haster

a redusere klimagassutslippene. Gjennomgripende endringer må til, også for energisystemet.

I mai 2021 lanserte IEA (International Energy Agency) sitt scenario for «netto nullutslipp» innen 2050,

som peker på kraftige tiltak innen produksjon, industri, transport etc. På global basis mener IEA at

investeringene i fornybar energi må tredobles innen 2030. Fra og med 2030 må det hvert eneste år

bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft. Ettersom sol- og vindkraft ikke er

regulerbare energikilder, så vil dette kreve store ekstrainvesteringer i strømnettet. IEA skriver at de

forventer en firedobling av investeringene i fleksibilitet. Ifølge nylige utspill fra Statnett er det behov

for en betydelig raskere utbygging av ny kraftproduksjon, både landbasert vind, sol og havvind. Det

er full stopp i planlegging og godkjennelse av nye vindprosjekter i Norge i dag og kraftoverskuddet i

Norge går mot null allerede i 2026.

Fornybar energi er stadig oftere konkurransedyktig, da teknologikostnadene har falt mye og for

mange teknologier fortsatt fallende. Globalt utkonkurrerer stadig oftere solkraft annen energi-

produksjon. Flere og flere steder er det billigere å bygge ny sol og vindkraft ennå drifte eksiterende

ku II og gasskraftverk.

Det er forventet en betydelig økning i kraftforbruket, blant annet som følge av elektrifisering. IEA

legger i sin rapport til grunn at det totale strømforbruket nesten vil fordobles frem mot 2050. NVEs

siste kraftmarkedsanalyse anslår at elektrifisering av transportsektoren gir 13 TWh økt forbruk frem

mot 2040 og datasentre/landbasert industri gir et økt forbruk på 16 TWh i samme periode.

Energieffektivisering er også et viktig virkemiddel i energiomstillingen. NVE forventer at

strømforbruket i bygg går ned med 6 TWh frem mot 2040.

Den nødvendige overgangen fra fossil til fornybar energi gjennom vindkraft og solkraft fører til at

mer av kraftproduksjonen ikke kan reguleres. Dette betyr økt variasjon i produksjonen; det vil i

perioder med lite vind og sol være mindre tilgjengelig kraft, mens i perioder med mye vind og sol vil

være overskudd av kraftproduksjon. Samtidig er mye av elektrifiseringen knyttet til effektkrevende

utstyr, eksempelvis lading. Dette gjør at Statnett og nettselskapene får større utfordringer med å

holde energisystemet i balanse. Som en følge av dette oppstår det behov for tjenester og markeder

for fleksibilitet både på produksjonssiden og forbrukssiden, som skal bidra til å løse utfordringene



knyttet til nettkapasitet, variabel kraftproduksjon og økende forbruk. På forbruksiden handler

fleksibilitet om ahindre forbrukstopper gjennom: aflytte forbruk i tid eller mellom ulike

energibærere, styring av effekten eller lokalt salg av energi mellom forbrukere. På produksjonssiden

handler det blant annet om akunne øke og redusere kraftproduksjonen som respons på

kraftbehovet.

De siste månedene har også vist hvor viktig det er at Europa er selvforsynt med energi, og det tilfører

en ytterligere alvorlig dimensjon til nødvendigheten av det grønne skiftet. I Norge er vi i dag i en

situasjon der vi har nok grønn energi til oss selv, men når resten av Europa skal komme seg dit, vil det

oppstå nye behov.

Ikke må vi bare produsere mer, vi må også lage tjenester av strømmen. Slik tellerskritt i sin tid ble til

ringetid og datamengde, må kilowattimene bli til driftstimer på passasjerflyet, hurtigbåten og

gravemaskinen. De må bli til kilometer på laste- og personbiler, og til temperatur i kjøledisken i

matbutikken. Vi må utvikle enda bedre løsninger for produksjon av egen strøm, for eksempel

løsninger som gjør at bilen og huset ditt kan sende strøm ut på nettet, når det trengs.

2 Trøndelagsregionen har et uforløst potensial for grønn vekst
Trøndelagsregionen har svært gode forutsetninger for fornybar industri med en sterk kombinasjon av

høy kompetanse og gode naturressurser. Trondheim har Norges klart ledende teknologimiljø anført

av NTNU og SINTEF, med stort fokus på fornybar energi gjennom instituttene NTNU Energy og SINTEF

Energi. Disse miljøene har lang historikk for kommersialisering av forskning. De siste 10 årene har

SINTEF gjennomført 80+ kommersialiseringer i form av lisensiering og oppstart av nye virksomheter,

og i regionen er det en sterk satsing på samarbeid mellom akademia og næringsliv. Fornybarklyngen

RENERGY med hovedsete i Trondheim. Denne samler aktører og teknologier fra hele verdikjeden for

samarbeid rundt fremtidens energiløsninger.

Vi ser også at vår region har god tilgang på fornybar kraft (12-13 TWh vann og vind), samt relativt

lave kraftpriser fram mot 2030 sammenlignet med andre regioner i Norge.

Det er imidlertid få grønne flaggskipprosjekter eller store energiselskaper i Trøndelag sammenlignet

med andre regioner i Norge. Både TrønderEnergi og NTE er relativt små sammenlignet med aktørene

vi finner spesielt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Figuren nedenfor illustrerer lokalisering til

noen av de store aktørene og kommende store fornybarprosjekter.
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Statnett sin investeringsplan gir indikasjoner på forventet utviklingen av investeringer og

næringsutviklingen fremover. Denne planen viser at mindre enn 7% av planlagte nettinvesteringer er

i Trøndelag og Møre og Romsdal (denne regionen har 15% av befolkningen}.

Trøndelagsregionen har på tross av gode forutsetninger foreløpig ikke utnyttet potensialet som ligger

i den grønne veksten.

3 TrønderEnergi har en attraktiv fornybarplattform
TrønderEnergi har de siste årene gått fra å være et tradisjonelt, regionalt energiselskap, til å bli en

nasjonal aktør innen fornybarproduksjon, energieffektivisering og elektrifisering - og med nordiske

ambisjoner. Etter at utbyggingen av Orkla-vassdraget var ferdig på SO-tallet, har TrønderEnergi hatt

liten vekst i produksjonen før nå de siste årene. Vindkraftsatsingen gjør at konsernet har nær doblet

produksjonen av fornybar energi.

TrønderEnergi har etablert et solid utgangspunkt for videre vekst, og er i dag en betydelig regional

vannkraftaktør med 18 operative kraftverk (1,8 TWh eierskap og drift av 2,4 TWh}. TrønderEnergi er

den nest største vindpark-operatøren i Norge, med 14 operative parker i 2021 (eierskap til nesten 1

TWh vindkraft, operatør for 3,3 TWh}. Over tid har TrønderEnergi bygget opp et svært kompetent

energiforvaltningsmiljø, med 6 TWh kraftproduksjon under energiforvaltning og 1 TWh forvaltning

for tredjeparter (der TrønderEnergi ikke har eierinteresser}.

Gjennom datterselskapene Ohmia satser TrønderEnergi stort på energieffektivisering og

elektrifisering innenfor flere bransjer. Datterselskapene Ohmia har i dag kontorer i Oslo, Gjøvik,

Stavanger og Bergen. Konsernet er gjennom datterselskapet Ohmia Charging størst i Norge på

elbillading til borettslag og sameier, og datterselskapet Ohmia Retail er størst i Norge innenfor

energistyring og overvåkning til dagligvarehandelen. Datterselskapet Ohmia Construction er ledende

i utviklingen av utslippsfrie byggeplasser. TrønderEnergi har i dag hele Norge som markedsområde,

og konsernet ser store muligheter til å utvikle virksomheten gjennom å bruke vår kompetanse også i

Norden.



TrønderEnergi har utviklet en unik og attraktiv vekstplattform, basert på flere sterke fortrinn:

• Området energiforvaltning er klargjort for vekst gjennom store investeringer de siste årene

o Vår nye operasjonssentral på Berkåk ble ferdigstilt medio 2020. Den nye sentralen gir

store og moderne omgivelser med støtte forfullverdig oversikt og kommunikasjon

for driftspersonell. Sentralen styrer over 200 vindmøller og 18 vannkraftverk.

o Konsernet har 14 årsverk innen kunstig intelligens. Dette er et ledende miljø i norsk

energibransje, og på nivå med de beste på europeisk basis. Disse ressursene jobber

mot alle deler av virksomheten, både mot produksjonssiden, energiforvaltning,

elektrifisering og energieffektivisering.

o TronderEnergis digitale plattform er forberedt for vekst og i stand til å møte et stadig

mer komplekst energimarked. Konsernet har sterke samarbeid med ledende aktører

som Microsoft, ABB og Volue.

o TrønderEnergi har etablert en svært sterk kompetansebase innen optimalisering av

energi, analyse og energimarkedet.

• TrønderEnergi har operasjonell erfaring i hele verdikjeden for fornybar produksjon:

prosjektutvikling, prosjektutbygging, drift, energiforvaltning, eierskap, interessenthåndtering

og finans. Dette gjør at konsernet kan ta industrielle posisjoner i hele verdikjeden, og hente

ut merverdi sammenlignet med mange andre aktører (som ofte er rene prosjektutviklere

eller finansielle aktrer).

• TrønderEnergi har lang erfaring fra drift av kraftproduksjonsanlegg, som kan utnyttes i

plan/byggefase for asikre løsninger i drift som gir størst verdiskaping for eierne av

anleggene. Mange av de nye aktørene i energimarkedet har ikke tilsvarende erfaring.

• TrønderEnergi har en sterk ingeniør- og utviklingskompetanse, og konsernet samarbeider

med både ledende forskningsmiljøer og høykompetente kommersielle virksomheter.

Konsernet har tette relasjoner til Norges ledende teknologimiljø anført av NTNU og SINTEF,

med den lange historikken de har for kommersialisering av ny teknologi.

• Gjennom satsingen mot bedriftsmarkedet (Ohmia-selskapene) har TrønderEnergi

opparbeidet god kompetanse på energieffektivisering, spesielt inn mot dagligvarebransjen.

Denne kompetansen vil også bli styrket fremover gjennom ytterligere vekst og satsinger mot

nye segmenter i bedriftsmarkedet.

• TrønderEnergi har gått fra ca 115 ansatte for tre år siden til ca 280 ansatte i dag. En stor del

av økningen i antall ansatte er knyttet til de nye satsingene våre på elektrifisering og

energieffektivisering. I tillegg har veksten på vindkraftproduksjon bidratt til mange nye

arbeidsplasser og mulighet til bygge opp tunge fagmiljø.

• TrønderEnergi har en veldig fremoverlent og motivert organisasjon, og konsernet er

sertifisert som Great Place to Work. Mars 2022 vant TrønderEnergi pisen for beste

nykommer i SHE-indeksen (en vurdering av hvor gode virksomhetene er på likestilling,

mangfold og inkludering), i konkurranse med flere av landets største bedrifter.

TrønderEnergi har utviklet en sterk kultur for endring og utvikling. Siden 2010 har TrønderEnergi gått

fra avere et vertikal integrert regionalt kraftselskap til en fornybarprodusent med ambisjoner

innenfor elektrifisering og energieffektivisering, med et Nordisk perspektiv. Figuren nedenfor viser

strukturprosesser (kjp/salg) som TrønderEnergi har gjennomført siden 2010. Eierne har støttet

denne utviklingen i hele perioden, noe som har vært avgjørende for at TrønderEnergi nå kan ta

ledende posisjoner i det nordiske energimarkedet og utnytte de store mulighetene som det grønne

skiftet gir.
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TrønderEnergi kan dokumentere en god verdiutvikling for eierne. Figuren nedenfor viser utvikling i

avkastning på egenkapitalen siden 2005. Historisk avkastning er basert på et faktisk aksjekjøp i 2005,

faktisk utbytte og observerte transaksjoner i TrønderEnergi-aksjen (for beregning av aksjeverdi).

Investeringen gir en totalavkastning på 196 % frem til siste kjente transaksjoner i aksjen (1.11.2021).

Dette gir en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,45 % over 16 år. Avkastningen inkluderer både

utbetalt kontantutbytte og verdiendring i aksjen



4 Sentrale virkemidler for arealisere vekstmulighetene og

opprettholde utbyttekapasiteten
Det grønne skiftet innebærer en stor og nødvendig omstilling av samfunnet. Omstillingen gir

muligheter for industri-, tjeneste- og næringsutvikling innenfor nye grønne næringer. TrønderEnergi

har et svært godt utgangspunkt for a utnytte dette, gjennom konsernets brede fornybarplattform og

lange operasjonelle erfaring i hele verdikjeden.

Høsten 2021 og vinteren 2022 har styret jobbet frem et forslag til en ny konsernstruktur og

innhenting av privat kapital som virkemidler for a utnytte de store mulighetene som det grønne

skiftet gir. Målsettingen er a etablere et nordisk fornybarselskap med base i Trøndelag, samtidig som

det opprettholdes en høy utbyttekapasitet, lav risiko og eierskap til "arvesølvet"

(vannkraft/nettvirksomheten).

4.1 Ny konsernstruktur som virkemiddel
Dagens eierskapsmodell begrenser TrønderEnergis mulighet for vekst og samtidig verne

utbyttekapasiteten. Styret foreslår en løsning hvor en ekstern privat investor går inn med 50%

eierandel i det nye fornybarkonsernet, gjennom a bidra med ny egenkapital tilsvarende

egenkapitalverdien av den virksomhet TrønderEnergi legger inn i det nye fornybarkonsernet. Styret

anbefaler en struktur med etablering av to separate konsern:

• TrønderEnergi AS (TE} består som et konsern med eierskap til 81% av vannkraftproduksjon i

TrønderEnergi Kraft AS (TEK), konsernets aksjepost i Tensio (nett) og 51% av det nye

fornybarkonsernet. TrønderEnergi Kraft AS opprettholder eierpostene i KVO, Driva og egne

vannkraftanlegg, rettighetene i NEA samt ivaretar operatøransvaret. TEK vil kjøpe enkelte

driftstjenester fra det nye fornybarkonsernet. Hovedformålet med TE/TEK vil vere a sikre

høy utbyttekapasitet, forvalte vannkraftproduksjonen og eierpostene i nettselskapet og

fornybarkonsernet.

• Et nytt fornybarkonsern, som består av 18,98% eierskap i vannkraften og all øvrig

virksomhet. Det nye fornybarkonsernet vil levere driftstjenester og

energiforvaltningstjenester til TE/TEK, og skape verdi for eiere og ansatte gjennom en

offensiv vekststrategi innen vind, sol, andre fornybare energibærere, energiforvaltning,

elektrifisering og energieffektivisering i det Nordiske markedet. Det nye fornybarkonsernet

er eiet 50% av TrønderEnergi/TrønderEnergis eiere og 50% av privat investor.

DNAet til TronderEnergi - «Energi for generasjoner» - vil også prege det nye fornybarkonsernet.

Dette er definert gjennom fire elementer i TrønderEnergis identitetsplattform: Vi skal gjøre det vi kan

for a realisere nullutslippssamfunnet fordi vi nsker a bygge bærekraftige samfunn nå, og for de som

kommer etter oss. Derfor skal vi jakte løsninger som sikrer tilgangen på fornybar energi,

effektiviserer energibruken og muliggjør omleggingen fra fossile til fornybare løsninger. For å få til

det ma vi vaere en baerekraftig Pioner. pen - Modig - Ansvarlig.



4.2 Verne utbyttekapasiteten
Sett fra et eiersynspunkt er evnen til å betale et vesentlig og stabilt utbytte svært viktig. I den nye

konsernstrukturen vil dette bli gjort ved at utbyttet fra 40 % eierskap i Tensio og 81 % eierskap i
vannkraftvirksomheten stort sett i sin helhet vil bli delt ut som utbytte til dagens eiere i TE.

Figuren nedenfor illustrerer kontantstrøm/utbytteevne for TrønderEnergi AS i den nye
konsernstrukturen, med 81% eierskap vannkraft og 40% eierskap Tensio, simulert med to forskjellige
kraftprisbaner; kraftprisbane fra analyseselskapet Thema Consulting og markedspriser Begge
kraftprisbanene viser et solid utbyttegrunnlag, samtidig som de viser at utbyttet framover fortsatt vil

være noe avhengig av kraftprisutviklingen.
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Simuleringene viser at det er mulig å opprettholde eksisterende utbyttepolitikk på NOK 200 millioner

i TrønderEnergi etter konsernsplitten. Framover vil det være naturlig å gjennomføre tiltak som
reduserer svingningene i resultatet. Dette vil kunne gjøres med lange kraftpriskontrakter mot

industriaktører og inngåelse av fastrenteavtaler.

4.3 Partnerskap med risikokapital
Tilgang til risikokapital

Så langt er vekstkapital skaffet til veie gjennom forskjellige tiltak i TrønderEnergi, blant annet

driftsforbedringer, salg av virksomhet, lavere utbytte i en lang periode og egenkapitalemisjoner mot

KLP i flere omganger.

Framover i tid vil det etter alt å dømme være færre muligheter til å skaffe kapital på tilsvarende vis,

da det er færre eiendelsposter å selge. Teoretisk kan eierposten i Tensio selges og på det måten

tilføre konsernet ca 2,5 milliarder NOK som kan brukes til investeringer innenfor nye områder. Men

de nye områdene vil representere en helt annen risiko enn det å eie nettvirksomhet, noe som tilsier

at salg av Tensio-posten ikke vil bidra til å sikre utbyttekapasiteten overfor dagens eiere.

Med nåværende struktur ville man maksimalt klare å hente ca 3,5 milliarder NOK (utover evt salg av

Tensio-posten), hensyntatt blant annet krav om minst 2/3 offentlig eierskap i vannkraften.

Vekststrategien krever betydelig kapitaltilførsel og innenfor dagens struktur er ikke dette mulig uten

også å redusere utbyttenivået betydelig.

Nye områder representerer også annen risiko enn vannkraft/nett og gjennomføring av veksten i

dagens struktur vil gi økt risiko for dagens eiere.



Styrets vurdering er at dette ikke er ønskelig for eierskapet i TrønderEnergi, og har av den grunn

utredet en alternativ organisering av eierskapet. En alternativ konsernstruktur lar dagens eiere

beholde eierskapet til vannkraften og nett, som Innebærer lav risiko og høy utbyttekapasitet, og

mulighet for avelge om de vil være med på de nye satsingene sammen med privat risikokapital.

Styret ser at fornybar- og kapitalmiljøene må finne sammen dersom vi skal klare aelektrifisere Norge

og Norden raskt nok.

Partnerskap

Den nordiske vekstambisjonen krever partnerskap med aktører som kan være med alfte

prosjektmulighetene både knyttet til økt produksjon av elektrisitet, vekst i salg av operatørtjenester

og energiforvaltning, vekst innenfor elektrifisering og energieffektivisering, samt mulig vekst innenfor

områder som hydrogen og biokraft.

I vurderingen av hvilken aktør som er best egnet som privat investor, har styret blant annet lagt vekt

på at aktøren har 1) betydelig tilgang til risikokapital 2) onsker abygge en nordisk fornybaraktør

basert på TrønderEnergi sin organisasjon og virksomhet og 3) har kompetanse om det norske

kraftmarkedet.

Styret har vurdert ulike kategorier av mulige partnere som norske industriaktører, norske

energiselskap, norske energifokuserte privat-equity fond, offentlige investorer samt utenlandske

fond og utenlandske energiselskaper.

Etter en samlet vurdering har styret valgt ainnga dialog og sluttforhandlet en avtale med fondet

HitecVision som mulig ekstern investor i det nye fornybarkonsernet. HitecVision er et norsk private-

equity fond med en sterk satsing innenfor fornybarsektoren og hovedkontor i Stavanger. HitecVision

har satt opp et dedikert fond mot fornybar energi, og har bygget opp et fokusert team med sterk

kompetanse innenfor energisystemet.



STRATEGI FOR DET NYE FORNYBARKONSERNET - SATSING PÅ FORNYBAR

PRODUKSJON, ELEKTRIFISERING OG ENERGIEFFEKTIVISERING I NORDEN

For arealisere veksten har styret og administrasjonen videreutviklet strategien for et nytt

fornybarkonsern sammen med mulig privat investor HitecVision. Nedenfor presenteres ambisjon,

satsingsområder og hovedstrategi for et nytt felleseid fornybarkonsern.

Elektrifisering og energieffektivisering står sentralt i strategien, sammen med videre

utbygging av fornybar produksjon. Kompleksiteten i energisystemet øker betydelig i takt

med elektrifiseringen og utbygging av ikke regulerbar kraftproduksjon. Dette krever dyp

innsikt og utvikling av digitale løsninger på flere og flere områder. Målet med det nye

fornybarkonsernet er derfor aha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra

fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kraften, til
strømmen forbrukes som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, timer på

anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter. TrønderEnergi har allerede investert rundt 600
millioner kr i utslippsfrie byggeplasser, batterier og elbil-lading. Disse satsningene fortsetter i det

nye fornybarkonsernet.

Denne balansen i verdikjeden og en overordnet fremstilling av virksomhetsområdene i det

nye fornybarkonserriet er illustrert i figuren nedenfor.

2»,
As7sec

Fornybar
produksjon

Det nye fornybarkonsernet vil sikre kompetansearbeidsplasser i regionen gjennom etablering av ny

virksomhet med kapital til avokse. Konsernet anslår at veksten vil kunne føre til 100-200 nye årsverk

i regionen, dvs. en tilnærmet dobling av antall ansatte i Midt-Norge kan være mulig. Det vil også

være betydelige ringvirkninger i form av kompetanseutvikling og arbeidsplasser hos leverandører og

samarbeidspartnere i regionen.



1 Ambisjon

TrønderEnergi og HitecVision har som ambisjon abygge et nytt sterkt, nordisk fornybarkonsern med

base i Trøndelag. Fornybarkonsernet skal være en toneangivende aktør innen fornybar

energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner

i Europa.

Vekstmulighetene frem mot 2030 er estimert til over 50 milliarder kr.
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2 Satsingsområder
Nedenfor presenteres satsingsområdene til det nye fornybarkonsernet, i tråd med illustrasjonen

ovenfor.

2.1 Fornybar produksjon
Om virksomheten fornybar produksjon

Det nye fornybarkonsernet vil ved oppstart høsten 2022 være eier av litt under 1 TWh vindkraft, 345

GWh vannkraft og tilby operatørtjenester for 5,9 TWh vannkraft og vindkraft. Operatørtjenester som

leveres fra det nye fornybarkonsernet er drift og vedlikehold (hovedsakelig vind), anleggsforvaltning,

prosjektledelse og energiforvaltning.

Drivere og utviklingstrekk fornybar produksjon

• Stor-skala elektrifisering av transport, tradisjonell og ny industri vil bidra til betydelig økt

etterspørsel av grønn energi de neste tiårene (dobling frem mot 2050)



• NVE anslår 56 TWh ny produksjonskapasitet fra vind i Sverige, Norge og Finland frem til 2030.

Dette er en betydelig vekst sammenliknet med dagens nivå på 73 TWh

• Solkraft er mindre modent enn vind, men er anslatt sta for ca. 16 TWh i kraftproduksjon i 2030 i

Norden, opp fra 3TWh i dag

• Sverige er det største vindmarkedet, med "60% av forventet produksjon i 2030

• Danmark og Sverige er ventet a bli de største solmarkedene

• Kraftprisene er ventet a komme opp på et godt nivå frem mot 2030

Hovedmål fornybar produksjon

Fornybarkonsernet skal ta en ledende nordisk posisjon med 10-15 TWh produksjon innen landbasert

vindkraft og storskala bakkemontert solkraft, med mulige posisjoner innen offshore vindkraft.

Hovedfokus er vekst innenfor landbasert vindkraft i Sverige og Finland.

2.2 Energiforvaltning
Om virksomheten energiforvaltning

Energiforvaltning omfatter tjenester som optimalisering av vannkraftproduksjonen, prognostisering

av tilsig/vind/kraftpris/kraftforbruk, overvåking og styring av produksjonsanleggene, omsetning av

kraften i energimarkedene, kraftavtaler til utbyggere av fornybar energi og store forbrukskunder og

balansering av produksjon og forbruk (fleksibilitet)

Energiforvaltningen bygger bro mellom fornybar produksjon og tjenester til bedriftsmarkedet, med

muligheter for a balansere kraftproduksjon og kraftforbruk og bruke kompetansen på tvers av

verdikjeden.

I løpet av de siste 2 årene er det satt i drift energiforvaltning for 9 nye vindparker, herunder 4

vindparker for tredjeparter (hvor TrønderEnergi ikke har eierandeler).

Det er til sammen ca 30 ansatte knyttet til energiforvaltning, hvorav over halvparten er tilknyttet

Nordens mest moderne driftssentral på Berkåk.

Drivere og utviklingstrekk energiforvaltning

• Det er et modent marked for energitjenester til tredjeparter innen vind, og produsenter

etterspør et bredere tjenestetilbud

• Nye reguleringer innen vannkraft (f.eks. splitt av driftssentral for nett og produksjon) gjør at

tredjeparts energiforvaltningstjenester blir mer attraktivt

• Tettere integrasjon av det nordiske og europeiske kraftmarkedet

• Kortere tidsoppløsning og behov for økende grad av digitalisering og automatisering i de

ulike markedene på kraftbørsen (intradag og balansemarkedet)

• Fremover vil det bli mer større variasjoner i kraftprisene og økte utfordringer med

balansering av strømnettet

Hovedmål energiforvaltning

Fornybarkonsernet skal være en ledende tjenesteleverandør av energiforvaltning i Norden for

produsenter av fornybar energi og bedriftskunder, med utgangspunkt i egeneide produksjonsanlegg

og satsingen på energiløsninger mot bedriftsmarkedet. Fornybarkonsernet satser også pa a etablere

et av de ledende krafthandelsmiljøene i Norden.



2.3 Elektrifisering og energieffektivisering
Satsingen nedstrøms omhandler elektrifisering og energieffektivisering gjennom energiløsninger

primært til større forbrukere/bedriftskunder. Dette omfatter blant annet energileveranse, avansert

energistyring, finansiering av energirelaterte anlegg og styring/overvåking av anleggene. Dette gjør

også at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I løpet av de siste årene er det utviklet og

etablert tre sterke satsinger i bedriftsmarkedet gjennom merkenavnet Ohmia.

Ohmia-familien består av flere datterselskaper. Ohmias konsepter handler om å kunne tilby

energirelaterte tjenester tilpasset behovene i ulike bransjer. Dette skal bidra til en raskere

elektrifisering og omstilling til fornybarsamfunnet. Ohmia-familien består i dag av Ohmia Charging,

Ohmia Retail og Ohmia Construction.

Elbillading - Ohmia Charging

Om virksomheten Ohmia Charging

Ohmia Charging tilbyr elbillading som en tjeneste primært til borettslag og sameier i hele Norge.

Forretningsmodellen er en kombinasjon av langsiktige forskuddsbetalinger på ladeinfrastruktur fra

borettslaget/sameiet og ladeabonnement for enkeltpersonene.

Ohmia Charging har i dag ca 55.000 solgte parkeringsplasser og 4.300 abonnenter, og er

markedsleder i Norge. Ohmia Charging har 38 ansatte lokalisert i Trondheim, Oslo, Bergen og

Stavanger.

Drivere og utviklingstrekk elbillading

• Elbiler antas autgjore "100% av nybilsalget i Norge i 2025, grunnet bredere tilbud og kt salg

av elbil I distriktene

• Økt etterspørsel etter elbil-ladeanlegg i Europa etter hvert som andelen som har elbiler

nærmer seg nivåer i Norge

• Markedet for borettslag og flermannsboliger anslås å vokse opp mot 50% per år i sentrale

nordvesteuropeiske markeder de neste 5 årene

• Flere land innfører reguleringer som krever at borettslag installerer ladeanlegg for elbiler

• Akselerert utvikling av elbiler i middelklassen

Hovedmål Ohmia Charging

Ohmia Charing skal være markedsleder i Norge innen segmentet borettslag og sameier, med 130 000

parkeringsplasser og 65 000 abonnenter i 2030 og en omsetning på mer enn 300 millioner kr. Det er

også et mål å etablere sterke posisjoner i Norden og Europa innenfor samme nisje.

Energiinfrastruktur i dagligvarebransjen - Ohmia Retail

Om virksomheten Ohmia Retail

Ohmia Retail hjelper dagligvarekjedene med å håndtere energiinfrastruktur i butikkene (i første

omgang kjøl og frys). Dette omfatter oppgradering til mer bærekraftige løsninger, optimalisering av

samspillet mellom komponentene og overvåking av utstyret kontinuerlig. Ohmia Retail har

kompetanse innenfor prosjektering, drift og optimalisering av energiinfrastruktur, og tilbyr dette som



en helhetlig abonnementstjeneste. Erfaringsmessig gir løsningene en reduksjon i energiforbruket på

15% på nytt utstyr, og opptil 40% på gammelt utstyr.

Ohmia Retail er til stede i ca 2500 butikker i Norge, dvs over halvparten av alle butikkene. På

kundelisten står alle de store dagligvarekjedene.

Ohmia Retail har 21 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og på Gjøvik.

Drivere og utviklingstrekk dagligvarebransjen

• Dagligvarebransjen er en stor forbruker av kraft, med et volum på 2 TWh

• Dagligvarebransjen har høy grad av konsolidering i Norden og store deler av Europa, med et

fåtall store dagligvareaktører

• Økt energieffektivisering av kjøle- og fryseteknologi reduserer energiforbruket i

dagligvare butikkene

• Det er en utvikling i Europa mot felles teknologistandarder, og EU-direktiv som krever

utskiftning til naturlige kjlemedier innen 2030

• Fremover vil kjøl og frys utgjøre en større andel av butikkenes driftsutgifter, ettersom

ettersprselen etter kjlevarer ker

Hovedmål Ohmia Retail

Ohmia Retail skal være foretrukket energi- og bærekraftspartner for dagligvarebransjen. Selskapet

skal være markedsleder i Norge, med omsetning på over 500 millioner kr i 2024. Ohmia Retail skal

ekspandere til Norden og videre til flere europeiske land, som kan gi et omsetningspotensial på over

1 milliard kr.

Utslippsfrie byggeplasser -  Ohmia Construction

Om virksomheten Ohmia Construction

Ohmia Construction fokuserer på bygge- og anleggsbransjen, der man ser en kraftig økning i

etterspørselen for klimavennlige løsninger. Ohmia Construction ønsker å bidra til en lønnsom og rask

elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen.

Ohmia Construction leverer «plug and play» ladesystemer som gjør det enkelt, oversiktlig og

kostnadseffektivt for entreprenører og byggherrer elektrifisere sine driftsoperasjoner.

Ladeløsningene leveres som en helhetlig tjenesteløsning, der Ohmia Construction tar fullt ansvar for

planlegging, klargjøring og rigging, samt drift, rapportering og overvåking gjennom prosjektet.

Infrastrukturen består av løsning med hurtiglading og batteri. Ohmia Contruction er den ledende

aktøren i dette voksende markedet.

Ohmia Construction har 6 ansatte lokalisert i Trondheim og Oslo.

Drivere og utviklingstrekk utslippsfrie byggeplasser

• Norske myndigheter krever nullutslippsbyggeplasser innen 2030

• Flere større bykommuner har tydelige strategier og klimahandlingsplaner hvor utslippsfrie

byggeplasser er et viktig virkemiddel

• Det forventes ingen tilsvarende regulering på EU-nivå før 2050, men det er flere

pilotprosjekter i sentrale byer (f.eks. Goteborg, Helsinki, København) som ser til Norge som

eksempel



• Økt etterspørsel etter helhetlig tjenestetilbud og ekspertise innen grønn infrastruktur

• Teknologiutvikling legger til rette for elektrifisering av byggeplasser (hurtiglading,

standardprotokoller, forbedret batteriteknologi, serieproduksjon av elektriske

anleggsmaskiner)

• Hydrogen kan bli mulig som energikilde til batterier, noe som vil øke omfanget av potensielle

byggeplasser

• Antar betydelig vekst i antall nullutslippsbyggeplasser, fra ca. 200 byggeplasser i 2022 til ca.

1800 byggeplasser i 2030.

Hovedmål Ohmia Construction

Ohmia Construction skal være foretrukken energi- og bærekraftspartnerfor bedrifter i bygg- og

anleggsverdikjeden. Ohmia Construction skal være markedsleder i Norge, med 25% markedsandel og

over 500 millioner kr i omsetning. På sikt er det en ambisjon askalere virksomheten til Norden og

Europa.

Mulig nye satsinger nedstrøms

Naeringsbygg - solkraft pa tak

Eiendomssektoren møter stadig strengere krav fra både offentlig sektor og markedet om kutt i

klimautslipp og gjennomføring av andre miljøtiltak. Byggeiere ser en risiko ved aikke ha fokus på

miljø og bærekraft, men de har begrenset kompetanse, ressurser og finansiell kapasitet til a
gjennomfore betydelige investeringer i miljvennlige tiltak.

Det vil komme krav om «grønne bygg» for aoppna gode finansieringsbetingelser. EUs taksonomi

setter kriterier for hva som kan defineres som en bærekraftig aktivitet for investeringsformål. Det

betyr at lån, forsikringer og investeringer tilknyttet «grå bygg» innebærer høy risiko og at «grønne

bygg» tilbys bedre betingelser. Fokus på bærekraft gjør byggeiere mer attraktive for kunder, de

tiltrekkes enklere av serise leverandrer og gjr dem til mer attraktive arbeidsgivere.

Solkraft er den produksjonsteknologien som vokser raskest i verden. Kun 2,5 % av dagens tilgjengelig

takflater blant næringsbygg er benyttet til solcellepaneler. Dette er et umodent marked som gir

potensial til åta en markedsledende posisjon gjennom sterk kompetanse på produkt og installasjon.

Finansiering av solcelleanlegg, spesielt på eksisterende bygg, har også lenge vært en hovedutfordring

for bransjen.

Det nye fornybarkonsernet ser et potensiale for åta et umodent og hurtig voksende marked innen

utnyttelse av solenergi. Organisasjonen jobber med forretningsutvikling av et konsept som leverer

solenergi til eiendomssektoren, med en helhetlig håndtering av energiforvaltningen for askape

fremtidens «Grønne Bygg». Kunden tilbys en helhetlig løsning for lokal produksjon av solenergi, uten

at kunden behøver å investere i paneler eller ha teknisk kunnskap selv. Det kan også være mulig a
levere andre tjenester som lagringslosninger, ladelsninger, optimalisering av energi- og effektbruk i

bygget, solprognoser for optimalisering av energibruk i bygget og fleksibilitetstjenester. Som en

heiintegrert tjenesteleverandør vil dette også redusere antall kontaktpunkt for kunden på

leverandørsiden.



Industri- elektrifisering og energieffektivisering

Det er store potensialer for elektrifisering og energieffektivisering i prosessindustrien. Aktuelle

markeder i Norge kan være næringsmiddel, treforedlings- og papirindustri. I disse bransjene er det

over 130 store aktører med et forbruk på over 12,4 TWh termisk/år. Det er størst potensiale a hente

på de fabrikkene der det benyttes fossile energikilder i dag (antas at ca 40% av det ovennevnte

norske markedet benytter fossile kilder). Det er også store potensialer i Europa for elektrifisering,

eksempelvis anslås det at 95% av fabrikkene i Tyskland, UK og Italia benytter fossile kilder.

Viktige drivere både i det norske og europeiske markedet er a redusere CO2-utslippene vesentlig og

samtidig ha mulighet til betydelig energieffektivisering. For a utnytte dette potensialet, jobber

organisasjonen med forretningsutvikling av et konsept med en «energy-as-a-service»-modell. Dette

er en «abonnementsløsning» for varme/kjling som inkluderer strøm, prosjektering, installasjon,

teknologi, drift og vedlikehold av energirelatert infrastruktur.

2.4 Mulige nye satsingsområder
Det nye fornybarkonsernet kan være en aktiv utvikler av industriskala produksjon av bærekraftige

energibærere med nordisk ambisjon, bygget på industriell posisjon i Trøndelag.

Hydrogen

Hydrogen er viktig for det grønne skiftet. EU har satt ambisiøse mål, og norske myndigheter har

anerkjent behovet for en hydrogenstrategi. Industrien ser også behovet for a redusere fotavtrykket.

Kostnadene for hydrogenproduksjon minker, med en estimert kostnadsreduksjon på 60% innen

2030. Økt CO2-avgift og andre virkemidler er viktig for omstilling til hydrogen.

En mulig ambisjon som utforskes er a etablere oss som en regional hydrogenaktør med gode

vekstmuligheter, som posisjonerer seg for muligheter nasjonalt/nordisk/nord-europeisk frem mot

2030. Hovedstrategien er a prioritere hydrogen til bruk i maritim og landbasert transport. I første

omgang er fokus pa a sikre støtte fra Enova for a etablere et hydrogenknutepunkt på Hitra, for

deretter a kunne ekspandere virksomheten.

Biogass

Biogass er en moden teknologi, brukt kommersielt i stor skala i dag og har et enormt

markedspotensial ved a enkelt kunne erstatte naturgass. Biogass består av lik kjemisk

sammensetning som naturgass, og vil dermed kunne brukes til alle de samme formålene uten store

infrastrukturinvesteringer. For prosesser som ikke enkelt kan elektrifiseres direkte, er biogass ofte

den rimeligste og enkleste løsningen mot fornybarsamfunnet.

Markedet for biogass forventes a ha en årlig vekst på over 20% i Norge frem mot 2030. Den siste tids

geopolitiske hendelser og krigen i Ukraina har satt biogass ytterligere på dagsorden. EU kommisjonen

har målsatt et høyere mål for produksjonen av biomethan (oppgradert biogass) og nsker a vokse

mer enn 11 ganger dagens produksjon i Europa innen 2030.

Det nye fornybarkonsernet vil ha en sterk posisjon i biogassmarkedet gjennom eierposten i

Scandinavian Biogas Fuels  (SBF,  hovedkontor i Stockholm). Konsernet er den største eieren i SBF,

med en andel pa 12,2%.  SBF  eier verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff

(LBG) på Skogn, som TrønderEnergi har vært med a bygge opp. SBF er en stor regional og global aktør

innen biogass, med fem operasjonelle fabrikker og et betydelig vekstpotensial.



Gronne neringsarealer

God tilgang på fornybar energi og en konkurransedyktig kraftpris i vår region muliggjør større

industrietableringer, som gir fordelaktige ringvirkninger både for regionen og våre eierkommuner.

Det er også strategisk viktig for det nye fornybarkonsernet og TrønderEnergi å skape vekst i regionen

gjennom a ke bruken av fornybar energi.

Det nye fornybarkonsernet kan være en bidragsyter for autvikle industriarealer i Midt-Norge, som gir

en bærekraftig industrivekst i regionen, skaper kraftetterspørsel og lokal verdiskapning hos

eierkommunene.

Stotte til grundermiljoet i regionen

Det pågår et arbeid for abidra til etablering av et pre-såkornfond i Trondheim. Dette er et fond som

går inn tidlig i selskaper, og vil hjelpe med astyrke grundermiljøet i regionen. Etablering av et slik

fond vil skje med flere partnere i regionen.

2.5 Langsiktige utviklingsprosjekter
TrønderEnergi er involvert i flere langsiktige utviklingsprosjekter knyttet til fremtidens energimarked,

som vil bli videreført i det nye fornybarkonsernet. Ett av dem er prosjektet +CityxChange. Løsningene

i prosjektet skal bidra til at det blir mer lønnsomt å investere i fornybare energiløsninger. Fire

områder i Trondheim skal gjennom prosjektet utvikles slik at de i så stor grad som mulig skal være

selvforsynt med energi i fremtiden. Gjennom +CityxChangeskal det testes og demonstreres løsninger

som bidrar til innovasjon, grønn næringsutvikling og bærekraftig utvikling. Løsningene utvikles og

testes sammen med 31 partnere (blant annet AtB, ABB, NTNU, Trondheim kommune, Kjeldsberg,

Statkraft og TrønderEnergi) i 10 europeiske land, alt fra store multinasjonale selskap til små

virksomheter, universitet og andre byer.

3 Finansielle forhold
Fornybarkonsernet vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kr, og

dette er kapital som allerede er sikret gjennom den avtalen som er inngått med HitecVision.

Kapitalen skaffes til veie gjennom egenkapitaltilførsel fra HitecVision og låneopptak, basert på at

fornybarkonsernet vil være tilnærmet gjeldfritt på oppstartstidspunktet.

Etter at den innledende kapitalbasen er ferdig investert, vil eierne av fornybarkonsernet (HitecVision

og det kommunale/KLP eide holdingselskapet TrønderEnergi Vekst Holding AS) avgjøre hvordan

videre finansiering skal foregå. Det er ikke lagt føringer på hvordan dette skal skje i den avtalen som

er fremforhandlet mellom partene. Hvordan den videre utvikling av fornybarkonsernet etter første

fase skal foregå, er dermed et spørsmål som krever enighet mellom partene på det tidspunktet. Det

er antatt at den første investeringsfasen vil ta omtrent 5 år, men dette er avhengig av mange forhold

og det kan ta både kortere og lengre tid.



V
e
d
le

g
g
 2

E
il

il
E

lE
ll

I3
T

IE
:E

l
fl

ll
ll

m

".
"

E
N

E
R

G
IF

O
K

U
S

E
R

T
 

S
E

R
IE

-
E

N
T

R
E

P
R

E
N

Ø
R

35
 å

rs
 e

rf
ar

in
g

i k
ry

sn
in

gs
pu

nk
te

t 
m

el
lo

m
en

er
gi

 o
g 

fin
an

s

T
O

 T
A

N
K

E
R

IH
O

D
E

T
B

ak
gr

un
n 

fr
a 

ol
je

br
an

sj
en

,
fr

em
tid

en
 i

 d
et

 g
rø

nn
e 

sk
ift

et

T
w

ot
tl

O
'U

gt
M

lr
,m

Jl
'd

l

N
O

K

E
n

e
rg

i-
sp

e
si

a
lis

t
6

70
E

n
e
rg

y
P

ro
du

ct
io

n
E

n
e
rg

y
S

ol
ll

tl
on

•

--
a

kt
iv

e
 f

o
n

d
M

ill
ia

rd
e

r 
u

n
d

e
r

fo
rv

a
ltn

in
g

L
E

V
E

R
E

 V
E

R
D

I 
T

IL
 V

Å
R

E
IN

V
E

S
T

O
R

E
R

.,

-1
8%

å
rl
ig

 a
vk

a
st

n
in

g
si

d
e

n
 2

0
0

2

-3
.2

x
p

å
 i

n
ve

st
e

ri
n

g
e

r
si

d
e

n
 2

0
0

2

E
U
R

>
1.

6m
rd

til
b

a
ke

b
e

ta
lt

ka
pi

ta
l

si
d

e
n

 2
0

1
8

-5
0

 
G

L
O

B
A

L
E

 
IN

S
T

IT
U

S
JO

N
E

L
L

E
IN

V
E

S
T

O
R

E
R

1
§

S
T

O
R

T
 T

E
A

M
 M

E
D

 L
A

N
G

IN
D

U
S

T
R

IE
R

F
A

R
IN

G
G

F
IR

E
 K

O
N

T
O

R
E

R
 

I 
E

U
R

O
P

E

e:
::

:=
-

-
__

 
<

!7
¾

5%
.'\

¢ V
N

o
rd

 
A

m
e

ri
ka

E
ur

op
a 

- 
Z

l%

N
or

de
n 

-1
16

%

N
o

rg
e

!!
!1

12
%

A
us

tr
al

as
ia

7
C

:
M

a
so

n
6e

s

nd
 a

v
fo

nd
 

F
or

si
kr

in
gs

se
ls

ka
n 

A
nd

re

en
'e

p
e

n
si

o
n

s»
a

ss
,

g
s

ag
at

e/
si

ft
er

38
%
..

41
p
e
rs

o
n
e
r 

p
å
 in

ve
st

e
ri
n
g
st

e
a
m

e
t 

so
m

ko
m

b
in

e
re

r 
in

d
u
st

ri
e
ll 

o
g
 f

in
a
n
si

e
ll 

e
rf

a
ri
n
g
,

st
ø

tt
e
t 

a
v 

sp
e
si

a
lfu

n
ks

jo
n
e
r 

so
m

 k
re

d
itt

-t
e
a
m

,
ri
sk

, 
b
æ

re
kr

a
ft
, 

co
m

p
lia

n
ce

, 
m

m
.

T
o
ta

lt a
n
sa

tt
e6

.1

 

 

\
Lo

nd
on

 
N

o
te

: 
1
) 

F
o
m

l 
V

II
 in

ve
st

o
re

r



Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør

Iht. Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi AS  ("TE"),  senere TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE
Vekst Holding"), og HitecVision  ("HV")skal det nye fornybarkonsernet("Fornybarkonsernet") være 50/50
eid av HV og TE Vekst Holding fra starten. Det skal deretter skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i
størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TE Vekst
Holding skal skyte inn aksjer og eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. HV skal i tillegg bidra med
ytterligere NOK 4,5 milliarder ved fremtidige kapitalbehov i Fornybarkonsernet. For akompensere for skjevt
bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet fra start (20 % av verdien fra HV og 80 % fra TE Vekst Holding),
fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt Vendor Loan Note) mellom HV
og TE Vekst Holding.

Selgerkreditten mot HV gjøres opp løpende i tilknytning til fremtidige kapitalinnskudd i Fornybarkonsernet.
Intensjonen er at TE Vekst Holding og HV skal opprettholde sine 50% eierandeler ved fremtidige emisjoner
i Fornybarkonsernet, med mindre emisjonen gjennomføres som rettet emisjon mot en av aksjonærene.
Dette oppnås ved at HV skyter inn tegningsbeløpet for både TE Vekst Holding og HV, og at innskudd på
vegne av førstnevnte blir motregnet mot utestående hovedstol og renter under selgerkreditten. Formålet
med dette arrangementet er at HV kan bidra med kapital på slike tidspunkter i fremtiden der kapitalen kan
sysselsettes til nye investeringer, samtidig som man oppnår betydelig grad av sikkerhet for at kapitalen fra
HV faktisk er tilgjengelig for Fornybarkonsernet samt at partenes interesser i Fornybarkonsernet er
samsvarende fra første dag. Ved fremtidige kapitalinnskudd vil det ikke være behov for verdsettelser av
Fornybarkonsernet, og TE Vekst Holding vil kunne delta i emisjoner og forsvare sin 50% eierandel i en
betydelig tidsperiode uten at eierne i TE Vekst Holding vil måtte bidra med ny kapital.

Den avtalte varigheten på selgerkreditten er 5 år regnet fra tidspunktet for gjennomføring av investeringen,
med mulighet for forlengelser dersom Fornybarkonsernets kapitalbehov er lavere enn antatt i den første
femårsperioden. Avtalt varighet på nedbetaling/investeringsprogram ivaretar behovet for en hensiktsmessig
balanse mellom ønske om et høyt tempo på innskudd av kapital og investeringer i Fornybarkonsernet, og
samtidige behov for asikre grundige og gode investeringsprosesser.

Dersom HV eller TE Vekst Holding avstår fra adelta i emisjoner, vil det selskapet som avstår utvannes til
rabatt. I selgerkredittperioden vil en part, ved investeringer som ligger innenfor kjernevirksomhet og
forhåndsavtalte investeringskriterier, måtte velge mellom a delta i egenkapitalfinansieringen eller bli
utvannet med betydelig rabatt. Selgerkreditten forrentes med stigende rentesats etter de første to årene for
skape et insentiv for HV til rimelig fremdrift i egenkapitalinvesteringene i Fornybarkonsernet.

Selgerkreditten er sikret med pant i samtlige av HVs aksjer i Fornybarkonsernet, dvs. 50% av den totale
aksjebeholdningen i Fornybarkonsernet. Dette gir en betydelig buffer mot verdifall i aksjene i
Fornybarkonsernet.
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Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen

Som et grunnlag for gjennomføring av Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE
Vekst Holding") og HitecVision ("HV"), avgir TE Vekst Holding visse garantier/forsikringer til fordel for HV
knyttet til de eiendeler som overføres fra TrønderEnergi AS ("TE") til det nye fornybarkonsernet
("Fornybarkonsernet"). Omfanget av garantiene/forsikringene avgitt til HV anses som markedsmessig sett
opp mot tilsvarende transaksjoner.

I tillegg til de alminnelige garantiene/forsikringene knyttet til egenskaper ved den overdratte virksomheten
(gyldigheten av sentrale avtaler med tredjeparter, etterlevelse av offentlige krav etc.), avgis det visse
særskilte skadesløsholdelser i relasjon til identifiserte risikoforhold ved Fornybarkonsernets virksomhet. For
skadesløsholdelser gjelder det ingen beløpsmessige eller tidsmessige begrensninger og det kan særskilt
nevnes at slik skadesløsholdelse er gitt i tilknytning til økonomisk tap som oppstår som følge av Fosen-
dommen i Høyesterett. Følger saken eventuelt får for vindkraftindustrien generelt omfattes ikke av
skadesløsholdelsen, bare de direkte virkningene for Fornybarkonsernets eierandeler i Storheia og Roan
vindkraftverk.

Eventuelle krav knyttet til garantier/forsikringer eller skadesløsholdelser kan som utgangspunkt motregnes
mot selgerkreditten beskrevet i vedlegg 3. Det er således begrenset risiko for at TE Vekst Holding kommer
i ansvar som det ikke finnes dekning for innenfor selskapets egne midler.
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Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og Fornybarkonsernet etter utskillelsen

Figuren under er et forenklet kart som viser strukturen etter gjennomføring investering med tilknyttet
reorganisering:
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Vedlegg 6 - Oversikt over aksjonærer i TrønderEnergi Vekst Holding AS på etableringstidspunktet

Navn Postnr.lsted Ernail/Kontaktinfo Org.nummer Eierandel
Fo kommune 7260 964982 597 1.22%
Heim kommune 7200 920 920 004 2.38%
Hitra kommune 7240 938 772 924 1.32%
Holtålen kommune 7384 937 697767 0,66%
Indre Fosen kommune 7100 944 305 483 3.92%
KLP - Kommunal Lands en 0191 938 708 606 6.53%
MaMk kommune 7550 elvik 971 035 560 1,45%
Melhus kommune 7224 938 726 027 6.54%
Midtre Gauldal kommune 7290 970 187 715 1.55%
Odal kommune 7340 964 983 003 1.94%
Oildandkommune 7300 921233418 8.30%
Osen kommune 7740 944 350 675 0.51  %
Rennebu kommune 7391 940 083 672 0.03  %
Selbu kommune 7580 S 971197 609 0.70  %
Skaun kommune 7353 B 939 865 942 1.08%
Stierdal kommune 7500 S 939 958 851 0,09%
Trondheim kommune 7013 942 110 464 4,47%
TrønderEner i  AS 7496 980 417 B24 51.00%

7590 B64 983 472 0.08%
7160 921 806 027 3.77%
7170 921 B75 533 2.47%

100 %
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Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler

1. Oversikt

For sikre forutberegnelighet for TrønderEnergi AS ("TE"), eierkommunene og KLP ("TE Eierne"),
TrønderEnergi Kraft AS ("TEK") og det nye fornybarkonsernet ("Fornybarkonsernet") både under
gjennomføring av konsernsplitten, av investeringen fra TE og HitecVision ("HV'') i Fornybarkonsernet, og i
den etterfølgende periode, etableres det en rekke avtaler mellom de involverte partene:

Sentrale avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til gjennomføring av TEs og HVs investering i
Fornybarkonsernet:

(a) Investeringsavtale med HV.

(b) HV selgerkreditt og tilhørende aksjepant.

(c) Fisjonsplaner, justeringsavtaler og tilhørende dokumenter som utarbeides ved splitt av TE-

konsernet og opprettelse av ny struktur.

(d) Overgangsavtale som sikrer en ryddig overføring og videreføring av den operasjonelle
virksomheten fra TE til Fornybarkonsernet.

Avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til felles eierskap i Fornybarkonsernet og TrønderEnergi
Vekst Holding AS ("TE Vekst Holding"):

(e) Fornybarkonsernet Aksjonæravtale.

(f) Forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplanen for Fornybarkonsernet.

(g) TE Vekst Holding Aksjonæravtale.

(h) TrønderEnergi Kraft Holding AS ("TEK Holding") Aksjonaeravtale.

(i) TEK Aksjonæravtale.

Avtaler relatert til splitten av nåværende TEK i to selskaper, hhv. vanneiendelene og driftsorganisasjonen:

U) Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet ("LTSA").

(k) Energiforvaltningsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet.

(I) Overordnet samarbeidsavtale mellom TE, TEK og Fornybarkonsernet.

Investeringsavtalen med HV (punkt (a) ble signert 16. mars 2022. Avtalene i punkter b, e-l forventes signert
på tidspunktet når investeringen skal gjennomføres, mens de resterende avtalene i listen signeres etter
hvert som transaksjonshandlingene som disse avtalene dekker finner sted.

2. Kort beskrivelse av sentrale avtaler

2.1 Investeringsavtale med HV

Investeringsavtalen med HV regulerer TE Vekst Holdings og HVs rettigheter og forpliktelser knyttet til den
forestående investeringen i Fornybarkonsernet. I henhold til avtalen skal det skje en substansiell
verditilførsel til Fornybarkonsernet ved at TE Vekst Holding skyter inn eksisterende virksomhet (bortsett fra
aksjene i Tensio, majoritetsposten i TEK/TEK Holding og enkelte ansatte) og HV skyter inn
kontanter/investeringskapital. Fra start er Fornybarkonsernet 50/50 eid av HV og TE Vekst Holding. I
forbindelse med transaksjonene som gjennomføres for a effektuere investeringen, fisjoneres 50% av
aksjene i Fornybarkonsernet fra TE til TE Vekst Holding. Samtidig overtar TE Vekst Holding TEs posisjon
under Investeringsavtalen.
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I emisjonen skal det skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV
skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TrønderEnergi Vekst Holding skal skyte inn aksjer og
eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. Modell for formell gjennomføring av innskuddene er
omforent.

For akompensere for skjevt bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet (20 % av verdien fra HV og 80 % fra
TrønderEnergi Vekst Holding), fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt
Vendor Loan Note) mellom HV og TE Vekst Holding. Vilkårene i selve selgerkreditten og det utsatte
oppgjøret er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet.

At det innledende kontantinnskuddet fra HV er avtalt til et substansielt beløp (NOK 1,5 milliarder), er et
risikoreduserende element for TE Vekst Holding, både mht. sikre HVs dedikasjon til prosjektet og asikre
ytterligere egenkapitaltilførsler med tilhørende vekstmuligheter for Fornybarkonsernet.

De viktigste vilkårene i Investeringsavtalen er:

(a) En rekke betingelser som må være oppfylt for at avtalen skal kunne gjennomføres. Disse
betingelsene knytter seg primært til samtykker fra generalforsamlingen i TE, samtykke fra særskilt
definerte kontraktsparter, og samtykke fra offentlige myndigheter. Videre er det en betingelse for at
HV skal være forpliktet til agjennomfore avtalen at det etter signering av avtalen og frem til endelig
beslutning i TEs generalforsamling ikke finner sted vesentlig negative hendelser i makroøkonomien
som med sannsynlighet vil gi en vesentlig verdireduksjon for Fornybarkonsernet.

(b) Det er en rekke begrensninger for TEs opptreden i perioden mellom signering og gjennomføring av
Investeringsavtalen. I denne perioden driver TE i prinsippet Fornybarkonsernet for TE og HVs felles
regning og risiko. Bestemmelsene er lagt opp slik at TE ikke skal være forhindret fra å drive ordinær
forretningsvirksomhet og de handlingene og transaksjonene som TE fra før har planlagt
gjennomført i perioden mellom signering og gjennomføring av Investeringsavtalen.

(c) Garantier/forsikringer og skadesløsholdelser som TrønderEnergi Vekst Holding avgir til fordel for
HV og som er knyttet til de eiendeler som overføres fra TE til Fornybarkonsernet. Disse er nærmere
beskrevet i vedlegg 4 til notatet.

2.2 HV selgerkreditt (Vendor Loan Note)
Selgerkreditten mot HV og dets vilkår er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet.

2.3 Fornybarkonsernet Aksjonæravtale
Fornybarkonsernet Aksjonæravtale vil inngås mellom TE Vekst Holding og HV, fra start som 50/50 eiere i
Fornybarkonsernet. Aksjonæravtalen er langt på vei utformet i tråd med standard reguleringer for
tilsvarende joint ventures. En viktig grunnpremiss for samarbeidet er at Fornybarkonsernets
forretningskontor, herunder et minimum av administrasjon og ledelse, skal ligge i Trondheim så lenge TE
Vekst Holding har minst 20 % eierandel.

TE Vekst Holding og HV er sikret en styreplass i Fornybarkonsernet per 20 % eierandel de har i selskapet.
Det vil dermed fra start være 2 styremedlemmer fra hver av TE Vekst Holding og HV. I tillegg vil
Fornybarkonsernet ha over 200 ansatte, og mest sannsynlig ingen bedriftsforsamling, noe som gir de
ansatte rett til autpeke 3 styremedlemmer (eller 2 styremedlemmer og 2 observatører). Styreleder velges
av styret og skal ikke ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.

I generalforsamlingen har hver av aksjonærene stemmerett etter eierandel, i tråd med aksjelovens
prinsipper. Selv om eierandelen skulle synke under 50%, vil både TE Vekst Holding og HV nyte godt av
vetorettigheter knyttet til en rekke viktige beslutninger i Fornybarkonsernet. Dette gjelder blant annet
endringer i kapitalstrukturen, endringer i forretningsplanen, og gjennomføring av vesentlige investeringer
og salg av aksjer i TEK mv. Disse rettighetene kan utøves etter krav om generalforsamlingsbehandling av
et styrevedtak som ønskes omgjort. Motsatt vil TrønderEnergi Vekst Holding og HV etter aksjonæravtalen
kunne være forpliktet til a stemme for visse typer forslag som fremmes i Fornybarkonsernets
generalforsamling. Dette gjelder beslutninger vedrørende egenkapital og investeringer så langt (i)
investeringen er anbefalt av Fornybarkonsernets daglige leder, (ii) selgerkreditten mot HV er utestående,
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(iii) investeringen er innenfor investeringskriterier avtalt mellom TE Vekst Holding og HV i forretningsplanen,
og (iv) en av aksjonærene krever at slik investering med tilhørende egenkapitalfinansiering gjennomføres.

Den avtalte sanksjonen ved brudd på aksjonæravtalen er en rett til a kjeope ut misligholdende part til
markedsverdi med betydelig rabatt.

Hver av partene kan nekte den annen part a selge sine aksjer i Fornybarkonsernet så lenge det er
utestående beløp under selgerkreditten. Etter at selgerkreditten er gjort opp gjelder ordinære krav til
styresamtykke og en tilbudsrett på aksjer som skal selges. Tanken er at det skal være stor frihet for begge
parter til a selge aksjer i Fornybarkonsernet. Styret vil bare i sjeldne anledninger kunne nekte a godkjenne
et aksjesalg.

Aksjonæravtalen må ses i tilknytning til forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplan
utarbeidet i samarbeid mellom partene, som beskrevet umiddelbart under.

2.4 Forretningsplanen for Fornybarkonsernet
Partene har blitt enige om en forretningsplan som skal dekke Fornybarkonsernets virksomhet og
investeringer i fasen når det er utestående beløp under selgerkreditten. Finansieringsplanen baseres på
forventede egenkapitalinnskudd i selskapet tilsvarende to ganger selgerkredittbeløpet.

Forretningsplanen blir et helt sentralt styringsdokument for samarbeidet mellom TE Vekst Holding og HV
etter den planlagte transaksjonen. Forretningsplanen angir hvilke forretningsområder selskapet skal
investere i, hvilke krav som skal stilles til avkastning fra investeringer, forventet investeringstakt, kapitalkrav
og gjeldsgrad ved forventet utvikling av Fornybarkonsernet.

Aksjonæravtalen uttrykker en felles intensjon om a fortsette autvikle selskapet også etter at gjenstående
beløp under selgerkreditten er gjort opp, gjennom gjeldsfinansiering og eventuelt gjennom ny egenkapital.
Utover dette legger avtaleverket ikke bindinger på Fornybarkonsernets videre kapitalisering etter den
innledende fasen.

2.5 TE Vekst Holding Aksjonæravtale
Aksjonæravtalen for TE Vekst Holding regulerer forholdet innad mellom TE og den enkelte TE Eier som
aksjonærer i TE Vekst Holding. TE vil i den innledende fasen ha kontroll over TE Vekst Holding gjennom
aksjemajoritet. Det er således TE som utpeker styret i TE Vekst Holding og som kontrollerer
generalforsamlingen. Det er videre tenkt at administrasjonen i TE vil fungere som administrasjon også i TE
Vekst Holding.

Eierkommunene kan fritt overdra sine aksjer i TE Vekst Holding. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ved
overdragelse av aksjer. For øvrig gjelder medsalgsrett dersom mer enn 50% av aksjene i TE Vekst Holding
skifter hender.

Utover det ovennevnte tas det sikte på en enklest mulig regulering av aksjonærforholdet i TE Vekst Holding,
med standard reguleringer knyttet til aksjonærenes rett til informasjon, konfidensialitet og krav om
armlengdes avstand ved naerstaendetransaksjoner.

2.6 TEK Aksjonæravtale og TEK Holding Aksjonæravtale
Etter Investeringen og den tilknyttede restruktureringen av TE-konsernet vil TEK forbli eier av til sammen
11 vannkraftverk, 75 % av andelene i Driva Kraftverk DA og 35 % av andelene i Kraftverkene i Orkla DA, i
tillegg til a ha en egen driftsorganisasjon. TEK vil være eid 90,01% av TEK Holding AS og 9,99% av
Fornybarkonsernet. TEK Holding vil igjen være 90,01 % eid av TE og 9,99% eid av Fornybarkonsernet.
Fornybarkonsernets samlede, direkte og indirekte eierandel i TEK er dermed 18,98%, fordelt på to nivåer
av eierskap for asikre at TE fortsatt kan utnytte konsernbidrag fra TEK.

Fra TEs ståsted har aksjonæravtalene for TEK og TEK Holding i hovedsak ett formal; agi TE en rett til a
kjøpe tilbake Fornybarkonsernets aksjer i selskapene under visse omstendigheter. Tilbakekjøpsretten
inntrer dersom Fornybarkonsernet onsker a avhende aksjene i TEK og TEK Holding og ellers 30 år etter
gjennomføringen av investeringen. Tilbakekjøp skal skje til markedsverdi.
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2.7 Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK
Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK skal regulere
Fornybarkonsernets leveranse av drifts- og vedlikeholdstjenester til kraftverk som eies og/eller driftes av
TEK. TEK skal beholde kommersiell rådighet og driftsansvaret over vannkraftverkene og skal forvalte denne
rådigheten og ansvaret med ca 20 personer i egen organisasjon.

De viktigste vilkårene i avtalen er:

a) Avtalen vil i utgangspunktet ha varighet på 15 år. Adgangen til førtidig terminering av driftsavtalen
er snever og begrenser seg generelt til tilfeller hvor forutsetningene for leveranse og/eller mottak
av tjenestene er vesentlig endret.

b) Ved terminering av avtalen er det foreslått en rett og en forpliktelse for TEK til åta tilbake ansatte
som har blitt overført til Fornybarkonsernet og som har sitt hovedsakelige virke tilknyttet
vannkraftvirksomheten. Tanken er at de ansatte skal ha samme rettigheter som ved en
virksomhetsoverdragelse.

c) Vederlaget for tjenestene som leveres av Fornybarkonsernet til TEK vil være basert på
kostnadsdekning.

d) Eventuelt erstatningsansvar for Fornybarkonsernet under avtalen skal være begrenset til tilfeller av
grov uaktsomhet på ledelsesnivå.

Det er visse faktorer i driftsavtalen som ikke er endelig avklart på tidspunkt for dette notatet.
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Vedlegg 8: Stegene i splitten av TrønderEnergi-konsernet gjennomføring av transaksjonen med
HitecVision

Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med HitecVision er tenkt
gjennomført på følgende måte:

1. TrønderEnergi og HitecVision stifter et nytt aksjeselskap (morselskapet i det nye
fornybarkonsernet) - dette steget vil i prinsippet kunne skje umiddelbart etter beslutning i
generalforsamling i TrønderEnergi ultimo juni, selv om overføringen av virksomhet og kapital til det
nye fornybarkonsernet må utstå inntil skrittene beskrevet nedenfor er gjennomført.

2. TrønderEnergi Kraft AS fisjoneres (deles) i to, med utskillelse av driftsorganisasjonen fra
vannkrafteiendelene - denne delingen vil kunne gjennomføres etter seks ukers lovpålagt
kreditorfrist, i prinsippet rundt 1. september.

3. TrønderEnergi AS fisjoneres (deles) i to, slik at alt som skal inn i det nye fornybarkonsernet skilles
ut og overføres til TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap. Etter fisjonen vil
eierkommunene og KLP eie 100% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS - for denne
delingen gjelder samme kreditorfrist som over og sannsynlig gjennomføring er rundt  1.  september
2022.

4. Eierne i TrønderEnergi AS gjør en kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, hvor TrønderEnergi AS
blir tilført 51% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS (forholdsmessig fra hver av de
kommunale eierne og KLP) som vederlag for kapitalforhøyelsen. Dette medfører at eierne i
TrønderEnergi AS blir sittende som eiere av 49% av TrønderEnergi Vekst Holding AS som vist i
vedlegg 5 - med dette er reorganisering av TrønderEnergi-konsernet gjennomført og eierskapet i
TrønderEnergi Vekst Holding AS er etablert som planlagt, og dermed er det tilrettelagt for
HitecVisions investering.

5. Siste steg er at TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision overfører virksomhet og kapital til
det nye fornybarkonsernet (i praksis til det felleseide morselskapet som ble etablert i steg 1 over),
hvoretter det nye fornybarkonsernet vil være formelt etablert og oppkapitalisert - forventet
gjennomføring er rundt  1.  september 2022.

9



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/1140    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
INNDEKKING AV PREMIEAVVIKET FOR 2021  
 
 
Forslag til vedtak: 
Premieavvik fra 2021 foreslås å dekke fra disposisjonsfond ved følgende budsjettmessige endringer: 
 
D 10907.1100.171 Premieavvik KLP Kr. 5.257.152 
D 10997.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik KLP Kr. 268.115 
D 10908.1100.171 Premieavvik SPK Kr. 43.715 
D 10998.1100.171 Arbeidsgiver avg. Premieavvik SPK Kr. 2.229 
K 19400.9000.880 Bruk av disposisjonsfond Kr. 5.571.211 
 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
Saksopplysninger:   
Regnskapet for 2021 er avsluttet med inntektsført netto premieavvik på kr. 5.571.211,00. Dette 
fremkommer ut fra følgende forhold: 
 
D 219550001 PREMIEAVVIK - KLP Kr  5.257.152 
D 219640001  ARBG.AVG - PREMIEAVVIK KLP Kr     268.115 
D 239550002 PREMIEAVVIK - SPK Kr     43.715 
D 239640002 ARBG.AVG - PREMIEAVVIK SPK Kr       2.229 
    Netto premieavvik: Kr. 5.571.211 
 
 
 



Vurdering: 
 
Premieavvik er differansen mellom innbetalt pensjonspremie og netto pensjonskostnad. Dersom 
denne differansen er positiv, blir den inntektsført i regnskapet. Hvis negativ, blir den utgiftsført.  
Premieavviket er kun en fiktiv størrelse, da det kun er en føring i regnskapet og endrer ikke 
oppgjøret vis-à-vis pensjonskassen (premiebetalingen). Regnskapsføringen av premieavviket 
påvirker kommunens resultat. 
 
For 2021 ble den negativt og derfor må inndekkes fra disposisjonsfond. Frøya kommune har som 
regel at alle pensjonskostnader skal gjøres opp første år, dvs. ta hele kostnaden påfølgende år, 
slik det foreslås her.  
 
 
Premieavvikene  
Pensjonspremie (skulle ha belastet regnskapet)  
– Beregnet pensjonskostnad (faktisk belastning på regnskapet)  
= Årets premieavvik (som oftest er dette en «inntekt»)  
Kommuneregnskapet følger «anordningsprinsippet». Alle kjente utgifter og inntekter i året tas 
med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes 
(jf. §14-6 tredje ledd bokstav c).  
IKKE regnskapslovens prinsipp: Årets opptjening føres som inntekt. De tilhørende utgiftene 
kalles «kostnader» og belastes årets regnskap.  
 
Slik oppstår premieavvik for 2021 
(f.eks. når den betalte pensjonspremien er større enn den beregnede pensjonskostnaden) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Helene Hvidsten Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1012    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL FRØYA KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG  ÅRSBERETNING FOR 2021  
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i saken: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap og  
    kommunens årsberetning 2021.  
 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til  
    fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta 
årsregnskap og årsberetning, jfr. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapets funksjon er å gjøre 
rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som kommunen har til rådighet, og må sees 
i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste 
dokumentene en kommune avgir i løpet av året. 
 
I følge kommuneloven §14-6 og § 14-7 skal årsregnskap og årsberetning avlegges innen 
henholdsvis 22.02. og 31.03. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 15.04. 
Kommunestyret må behandle årsregnskapet og årsberetning innen 30.06. 
 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomisk oversikt og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for 
årsregnskapet har kommunen stor frihet til selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall 
på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.  
 
Kommunekassens årsregnskap  



Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk, og er avlagt innen fristen.  
 
Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet viser at kommunekassen hadde kr 400,1 millioner til fordeling netto drift i  
2021.  
 
Brutto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter på kr 79,5 millioner. 
 
Netto driftsresultat viser at driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag og er på 
kr 88,5 millioner. 
 
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på 17,6 %. Kommunens måltall er 2 %.  
 
De enkelte rammeområdene i kommunen har store variasjoner i resultat, og dette skyldes 
blant annet pensjonsutgifter med en merkostnad på ca. kr 11,6 millioner. Resultatet for de 
enkelte rammeområdene i kommunen fordeler seg slik:  
 
• Rammeområde felles hadde et mindreforbruk på kr 20,8 millioner. 
• Innen oppvekst var merforbruket på kr 5,82 millioner (korrigert for merkostnader til 
pensjon var dette kr 3,04 millioner). 
• Innen helse og mestring var merforbruket på kr 22,5 millioner (korrigert for merkostnader til 
pensjon var dette kr 17,44 millioner). 
• Innen kultur og idrett var merforbruket på kr 0,55 millioner.  
• Allmenne- og tekniske tjenester hadde et merforbruk på kr 2,3 millioner (merkostnad til 
pensjon utgjorde kr 2,95 millioner av beløpet).  
 
Kommunen kommer ut med et godt resultat for 2021 på tross av at flere rammeområder 
hadde et merforbruk, samt at kommunen fikk en merkostnad på pensjon. Det gode resultatet 
skylles særlig at kommunens skatteinngang på inntekt og formue var høyere enn budsjettert 
for 2021, samt overføringer fra Havbruksfondet.  
 
Investeringsregnskapet 
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2021 var på kr 347,5 millioner mot kr 
295,8 millioner i 2020. Investeringene ble ca. kr 38,2 millioner høyere enn revidert budsjett.  
 
Lånefinansieringen av anleggsmidler ble i 2021 på kr 111,5 millioner mot kr 191, millioner i  
2020. 
 
Kommunen hadde kr 0 udekket i investeringsregnskapet.  
 
De største investeringene knytter seg til investeringer til Morgendagens omsorg, nye 
høydebasseng, sanering og oppgradering av VA Sistranda Midtre og aksjer.  
 
Balanseregnskapet 
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. 
 
Egenkapitalen er økt fra kr 819,5 millioner i 2020 til kr 1,1 milliard i 2021.  
 
Egenkapitalandelen er på 32,6 %.  



 
Disposisjonsfond er gjennom året økt med kr 79,4 millioner fra kr 176,3 millioner til kr 
255,7 millioner og utgjør nå 50,7 % av driftsinntekten.  
 
Bundet driftsfond er gjennom året økt fra kr 36 millioner til kr 44,1 millioner.  
 
Noter til regnskapet 
Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke 
regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til 
de poster i regnskapet som kommenteres.  
 
Konsolidert årsregnskap  
Etter ny kommunelov skal det også avgis et konsolidert regnskap. Kommunen har ingen 
særregnskap som skal konsolideres slik at kommunekassens årsregnskap dekker kravene til 
konsolidering. 
 
Årsberetningen 
Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.  
Årsberetningen er avlagt innen fristen og inneholder de opplysninger om regnskapet og de 
redegjørelser som loven krever. 
 
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om 
forvaltningen av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets 
utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av 
året. Dette gjøres ofte sammen med årsberetningen. 
 
Andre kommentarer  
De grunnleggende kravene til økonomiforvaltningen skal bidra til at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid, at planene er realistiske, at finans- og gjeldsforvaltningen 
ikke innebærer vesentlig risiko og at betalingsforpliktelsene kan innfris ved forfall. (Se 
vedlagte skjema for vurdering av kommunaløkonomisk bærekraft). 
  
Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om kommunens betalingsevne.  
Likviditetsgraden er 3,8. Denne bør normalt være større enn 2. 
 
Gjeldsgraden er på 295 %. Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold 
til inntekter. Dersom en kommune har høy gjeldsgrad, fører dette til høye årlige utgifter til 
avdrag og renter i lang tid fremover. 
 
Kommunestyret kan legge føringer for hvordan bevilgningene skal brukes gjennom 
budsjettpremisser. Avvik fra budsjettpremisser skal redegjøres for i årsberetningen. I  
årsberetningen er det redegjort for avvik fra budsjettpremissene. 
 
Revisjonsberetning  
Kommunekassens og kommunens årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Revisjonsberetningen er datert den 19.04.2022, og er avgitt som en ren beretning.  
 



Revisor gir en presisering når det gjelde note 10 i regnskapet som omhandler forholdet 
mellom betalt avdrag og minimumsavdrag. Etter bestemmelsene om minimumsavdrag i 
kommuneloven skulle det i årsregnskapet for 2021 vært utgiftsført avdrag med minst kr  
34.069.374. Det er utgiftsført for lite avdrag med kr 272.022 i årsregnskapet for 2021. Dette 
ville ha redusert netto driftsresultat hvis det hadde blitt korrigert. På grunn av beløpets 
størrelse vurderer revisor at forholdet ikke har noen betydning for revisors konklusjon om 
regnskapet. 
 
Nummererte brev 
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i 
nummerert brev. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan 
medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll. 
 
Kommunen har ikke mottatt nummerert brev. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Det følger av kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 andre  
ledd at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før 
de avgir innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. 
 
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
 
Vurdering: 
 
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på  
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) regnskapsskikk 
samt kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. I tillegg at 
årsberetningen  
omtaler de forhold loven krever. 
 
Kommunes årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, og avgitt  
innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og 
forskrift. 
 
Sekretariatet vil trekke fram følgende om avlagt årsregnskap og årsberetning: 

• Flere rammeområder har et overforbruk i drift ihht. revidert budsjett. 
• Kommunen kommer ut med et godt netto driftsresultat som følge av at kommunens  
skatteinngang på inntekt og formue var høyere enn budsjettert for 2021, og som følge  
av overføringer fra Havbruksfondet.  
• Kommunen har en høy gjeldsgrad og vil være sårbar ved renteøkning og/eller 
bortfall av inntekter. 
• Den økonomiske internkontrollen på overordnet nivå for kommunen er vurdert som  
tilfredsstillende. 
 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag.  
Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskapet 
og årsberetningen. 
 
 
 



 
 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Postboks 1258 Torgarden 
7462 Trondheim 
post@konsek.no 
  

Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475
  

 

 

Frøya kommune 
Rådhuset 
7260 SISTRANDA 
 

Vår saksbehandler: Helene Hvidsten, tlf.  472 97 371 
E-post: helene.hvidsten@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 2021000365-10     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 09.05.2022 

 
 

Kontrollutvalgets uttalelse til Frøya kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2021  
 
 

Kontrollutvalget i Frøya kommune behandlet i sitt møte 2.5.22 sak 15/22, kontrollutvalgets 
uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i saken: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 
På vegne av kontrollutvalget ber vi om at saksfremlegg med kontrollutvalgets uttallelse sendes til 
kommunestyret med kopi til formannskapet for behandlig, jf. kommuneloven 14-3 tredje ledd, 
første og andre setning.  
 
Ved spørsmål ta kontakt med undertegnede. 
 
 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
 
Helene Hvidsten 
rådgiver 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
 
 

 
 

 
 
  



  

Kontrollutvalgets uttalelse til Frøya kommunes 
årsregnskap og årsberetning for 2021  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 02.05.2022 15/22 
 

Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 21/365 - 6 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 

Vedlegg 
Årsregnskap og årsberetning 2021 
Årsrapport og årsberetning 2021 

Revisjonsberetning 2021 
Kontrollutvalget utttalelse til årsregnskapet 
Forklaring regnskapsbegreper 

Netto driftsresultat 
Gjeldsgrad 

 

Behandling: 
Kommunens økonomisjef, Roger Antonsen, orienterite kontrollutvalget. Antonsen orienterte 
blant annet om følgende:   
 

• Kommunen har handlingsregler for investering 

• Kommunen bruker Compilo for internkontroll 

• Pensjonskostnadene ble høyere enn forutsett  

• Kommunen har høy rentebærende gjeld 

• Kommunen har en høy arbeidskapital 

• Årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig på Fremsikt: 
https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202112-arsfr/ 
 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Monica Larsen orienterte utvalget om den gjennomførte 
regnskapsrevisjonen.  
 
Antonsen og Larsen svarte på spørsmål fra utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekasses årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes til kommunestyret, med kopi til formannskapet, til 
fremleggelse ved behandling av årsregnskapet og årsberetning. 

 

 
Saksopplysninger 
Det er kommunestyret sitt ansvar å forvalte kommunen sin økonomi, herunder vedta 



årsregnskap og årsberetning, jfr. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapets funksjon er å gjøre 
rede for inntekter og anvendelsen av de midlene som kommunen har til rådighet, og må sees i 
sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste 
dokumentene en kommune avgir i løpet av året. 
 
I følge kommuneloven §14-6 og § 14-7 skal årsregnskap og årsberetning avlegges innen 
henholdsvis 22.02. og 31.03. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 15.04. Kommunestyret 
må behandle årsregnskapet og årsberetning innen 30.06. 
 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomisk oversikt og noteopplysninger. Detaljeringsgraden og presentasjonsformen for 
årsregnskapet har kommunen stor frihet til selv å bestemme, men det skal vise regnskapstall 
på samme detaljnivå som i årsbudsjettet.  
 
Kommunekassens årsregnskap  
Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk, og er avlagt innen fristen.  
 
Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet viser at kommunekassen hadde kr 400,1 millioner til fordeling netto drift i 
2021.  
 
Brutto driftsresultat viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter på kr 79,5 millioner. 
 
Netto driftsresultat viser at driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag og er på kr 
88,5 millioner. 
 
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på 17,6 %. Kommunens måltall er 2 %.  
 
De enkelte rammeområdene i kommunen har store variasjoner i resultat, og dette skyldes blant 
annet pensjonsutgifter med en merkostnad på ca. kr 11,6 millioner. Resultatet for de enkelte 
rammeområdene i kommunen fordeler seg slik:  
 

• Rammeområde felles hadde et mindreforbruk på kr 20,8 millioner. 

• Innen oppvekst var merforbruket på kr 5,82 millioner (korrigert for merkostnader til 
pensjon var dette kr 3,04 millioner). 

• Innen helse og mestring var merforbruket på kr 22,5 millioner. 

• Innen kultur og idrett var merforbruket på kr 0,55 millioner.  

• Allmenne- og tekniske tjenester hadde et merforbruk på kr 2,3 millioner (merkostnad 
til pensjon utgjorde kr 2,95 millioner av beløpet).  

 
Kommunen kommer ut med et godt resultat for 2021 på tross av at flere rammeområder hadde 
et merforbruk, samt at kommunen fikk en merkostnad på pensjon. Det gode resultatet skylles 
særlig at kommunens skatteinngang på inntekt og formue var høyere enn budsjettert for 2021, 
samt overføringer fra Havbruksfondet.  
 
Investeringsregnskapet 
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2021 var på kr 347,5 millioner mot kr 295,8 
millioner i 2020. Investeringene ble ca. kr 38,2 millioner høyere enn revidert budsjett.  
 
Lånefinansieringen av anleggsmidler ble i 2021 på kr 111,5 millioner mot kr 191, millioner i 
2020. 
 
Kommunen hadde kr 0 udekket i investeringsregnskapet.  
 
De største investeringene knytter seg til investeringer til Morgendagens omsorg, nye 
høydebasseng, sanering og oppgradering av VA Sistranda Midtre og aksjer.  



 
  
Balanseregnskapet 
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. 
 
Egenkapitalen er økt fra kr 819,5 millioner i 2020 til kr 1,1 milliard i 2021.  
 
Egenkapitalandelen er på 32,6 %.  
 
Disposisjonsfond er gjennom året økt med kr 79,4 millioner fra kr 176,3 millioner til kr 255,7 
millioner og utgjør nå 50,7 % av driftsinntekten.  
 
Bundet driftsfond er gjennom året økt fra kr 36 millioner til kr 44,1 millioner.  
 
Noter til regnskapet 
Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke 
regnskapsbrukerens forståelse og vurdering av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til de 
poster i regnskapet som kommenteres.  
 
Konsolidert årsregnskap   
Etter ny kommunelov skal det også avgis et konsolidert regnskap. Kommunen har ingen 
særregnskap som skal konsolideres slik at kommunekassens årsregnskap dekker kravene til 
konsolidering. 
 
Årsberetningen 
Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet.  
Årsberetningen er avlagt innen fristen og inneholder de opplysninger om regnskapet og de 
redegjørelser som loven krever. 
 
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltningen 
av finansielle midler og gjeld. I tillegg skal kommunedirektøren etter årets utgang legge fram en 
rapport som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Dette gjøres ofte 
sammen med årsberetningen. 
 
Andre kommentarer  
De grunnleggende kravene til økonomiforvaltningen skal bidra til at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid, at planene er realistiske, at finans- og gjeldsforvaltningen 
ikke innebærer vesentlig risiko og at betalingsforpliktelsene kan innfris ved forfall. (Se vedlagte 
skjema for vurdering av kommunaløkonomisk bærekraft).  
 
Likviditetsgrad er nøkkeltall som brukes for å si noe om kommunens betalingsevne.  
Likviditetsgraden er 3,8. Denne bør normalt være større enn 2. 
 
Gjeldsgraden er på 295 %. Gjeldsgraden viser hvor mye lånegjeld kommunen har i forhold til 
inntekter. Dersom en kommune har høy gjeldsgrad, fører dette til høye årlige utgifter til avdrag 
og renter i lang tid fremover. 
 
Kommunestyret kan legge føringer for hvordan bevilgningene skal brukes gjennom 
budsjettpremisser. Avvik fra budsjettpremisser skal redegjøres for i årsberetningen. I 
årsberetningen er det redegjort for avvik fra budsjettpremissene. 
Revisjonsberetning  
Kommunekassens og kommunens årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Revisjonsberetningen er datert den 19.04.2022, og er avgitt som en ren beretning.  
 
Revisor gir en presisering når det gjelde note 10 i regnskapet som omhandler forholdet mellom 
betalt avdrag og minimumsavdrag. Etter bestemmelsene om minimumsavdrag i 



kommuneloven skulle det i årsregnskapet for 2021 vært utgiftsført avdrag med minst kr 
34.069.374. Det er utgiftsført for lite avdrag med kr 272.022 i årsregnskapet for 2021. Dette 
ville ha redusert netto driftsresultat hvis det hadde blitt korrigert. På grunn av beløpets størrelse 
vurderer revisor at forholdet ikke har noen betydning for revisors konklusjon om regnskapet. 
 
Nummererte brev 
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i 
nummerert brev. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre 
feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll. 
 
Kommunen har ikke mottatt nummerert brev. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Det følger av kommunelovens § 14-3, samt kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 3 andre 
ledd at kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de 
avgir innstilling, om årsregnskapet og årsberetningen. 
 
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets oppgave er i korthet å uttale seg om årsregnskapet er revidert på 
betryggende måte, utført i samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) regnskapsskikk samt 
kontrollutvalgets eventuelle instrukser og avtaler med revisor. I tillegg at årsberetningen 
omtaler de forhold loven krever. 
 
Kommunes årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, og avgitt 
innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift. 
 
Sekretariatet vil trekke fram følgende om avlagt årsregnskap og årsberetning: 

• Flere rammeområder har et overforbruk i drift ihht. revidert budsjett. 

• Kommunen kommer ut med et godt netto driftsresultat som følge av at kommunens 
skatteinngang på inntekt og formue var høyere enn budsjettert for 2021, og som følge 
av overføringer fra Havbruksfondet.  

• Kommunen har en høy gjeldsgrad og vil være sårbar ved renteøkning og/eller bortfall 
av inntekter. 

• Den økonomiske internkontrollen på overordnet nivå for kommunen er vurdert som 
tilfredsstillende. 

 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagte forslag. 
Kontrollutvalget har likevel anledning til å knytte ytterligere kommentarer til årsregnskapet og 
årsberetningen. 
 

 

 
 



 
Til 
Kommunestyret 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunekassens årsregnskap, og årsberetning for 2022 
 
Kontrollutvalget har i møte 2.5.2022, under sak 15/2022, behandlet kommunekassens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, datert 22.02.2022, 
kommunedirektørens årsberetning datert 20.03.2022 og revisors revisjonsberetning datert 
19.04.2022.  
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 88,5 millioner kr.  
 
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått en muntlig orientering fra 
kommunedirektør og økonomisjef. Kontrollutvalget har også fått orientering fra 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter  
de har bedt om. 
 
Kontrollutvalget mener at årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar 
med gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget mener at årsberetningen tilfredsstiller lovens krav og brukernes 
informasjonsbehov. 
 
Kontrollutvalget vil likevel påpeke at det er betalt kr 272.022 for lite i minimumsavdrag i forhold 
til kravet i kommuneloven, se note 10 i årsregnskapet og revisjonsberetningen. Netto 
driftsresultat ville vært redusert hvis dette hadde vært korrigert. Beløpet er likevel for lite til å 
endre revisors konklusjon om årsregnskapet.  
 
Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet og årsberetningen for 
2022.  
 
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap med årsberetning kan fastsettes som 
kommunens årsregnskap og årsberetning for 2022.  
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet  
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GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP 2021 MED ÅRSBERETNING OG 
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Forslag til vedtak: 
Årsregnskap for 2021 med årsberetning og årsrapport godkjennes som fremlagt. 

 
Vedlegg: 
1. Årsregnskap 2021 

2. Årsberetning og årsrapport 2021 

3. Avkastningsrapport Frøya kommune 2021 

4. Revisjonsberetning 2021 for Frøya kommune 

5. Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes årsregnskap 2021 med årsberetning og 
årsrapport 

6. Presisering til kontollutvalgets sak 15-22 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Budsjett- og regnskapsforskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om hvordan 
kommuner skal avlegge årsregnskap og kommuneloven § 14 beskrive hvordan årsregnskap 
og årsberetning skal behandles. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som 
disponeres i året, og anvendelsen av disse. 

Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk og det er 
kommunestyret selv som vedtar årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet. 

I tråd med regnskapsforskriften utarbeides en årsberetning som er signert økonomisjefen og 
kommunedirektøren. Denne sammen med årsregnskapet er oversendt revisor for behandling. 
De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i 
møte 2.5.22 sak 15/22. 

 
 



Saksopplysninger:   
I årsberetningen og årsrapporten analyseres og beskrives resultatet for 2021 og den 
økonomiske tilstanden til kommunen. I tillegg til å oppsummere regnskapsåret 2021 er det 
viktig å danne seg et bilde av utviklingen fremover og videre ha en plan for hvordan en skal 
løse de økonomiske utfordringene. 

 

Kommunens totale regnskapsresultat for 2021 viser et overskudd (netto driftsresultat) på 
88,53 mill kr og skyldes i all hovedsak inntekts- og formueskatt som for 2021 ble på hele 
469,67 mill kr mot 389,52 i 2020.  

I 2021 lå Frøya kommune hele 248 % over landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig skatt på 
inntekt og formue per innbygger i Norge ligger på 36 257 kr. For Frøya er summen hele 90 
252 kr per innbygger. Som kjent beholder kommunen 40 % av all skatt på inntekt og formue 
– resterende 60 % går til inntektsutjevning til skattesvake kommuner. For 2021 betaler hver 
«Frøyværing» 32 397 kr i skatteutjevning! 

Driftsregnskapet for rammeområdene for 2021 viser et merforbruk på 7,19 mill. I dette 
beløpet ligger det en utgiftsføring på 7,47 mill kr knyttet til forskuttering av veiprosjekter i 
perioden 2005 – 2012. Dette er en reversering av en inntektsføring i 2020 vedr 
tilbakebetaling av forskutteringen fra fylkeskommunen. Basert på denne avtalen, ble denne 
tilbakebetalingen regnskapsført som en inntekt i 2020. Etter samtale med revisjon bør slike 
inntekter føres i investeringsregnskap. Denne omposteringen/reverseringen ble derfor 
gjennomført i 2021 og med det denne ekstra utgiftsposten på 7,47 mill kr. Ser man bort i fra 
denne ekstra utgiftsposten viser driftsregnskapet et lite mindreforbruk på 0,28 mill kr.  

 
 
Vurdering: 
God økonomistyring er grunnmuren i effektiv ressursforvaltning.  

I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av oppgaver er oppfølging av 
økonomien svært viktig gjennom å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og 
oppmerksomhet på budsjettet og økonomistyringen.  

Selv om driftsregnskapet viser et lite mindreforbruk total sett, har flere av virksomheter 
betydelig merforbruk. Noe av årsaken til dette er betydelige økninger i pensjonsutgiftene, 
innleie av vikar for å holde en forsvarlig drift, barnevern og NAV sosialtjenesten, økte 
driftsutgifter til strøm, forsikring og utstyr. Det å finne flytsonen når mye av merforbruket 
skyldes utforutsette kostnader og utgifter kan være en utfordring for våre virksomhetsledere.  

FRAMSIKT, vårt nye system for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og 
virksomhetsstyring, er et godt verktøy for våre virksomhetsledere for økonomi- og 
driftsrapportering og for våre kommunalsjefer for oppfølging.  God økonomistyring er 
grunnmuren i effektiv ressursforvaltning. 

Sykefraværet i 2021 var på 8,52 % noe som er en reduksjon med hele 1,42 % fra 2020. Det 
er i perioden langtidsfraværet som er betydelig redusert med 1,4 % og egenmeldinger har økt 
med 0,3 %. Målsetningen er fremdeles å redusere sykefraværet med inntil 1,5 %. Arbeidet 



med sykefraværet skal alltid være et fokusområde. Det arbeides videre med konkrete planer 
og tiltak på virksomhetene som vil bety mer stabil bemanning på våre tjenester. 

For 2021 har fokuset vært på følgende FNs bærekraftsmål:  

• God helse og livskvalitet  
• Rent vann og avløp 
•  Frøya som et bærekraftig samfunn  
• Livet i havet og mikroplast.  

 

I 2021 ble de også utarbeidet en økonomistilstandsrapport som hadde som formål gi 
kunnskapsgrunnlag for kommunestyrets økonomidebatt der temaet var blant annet å 
utarbeide økonomiske handlingsregler med fokus på langsiktig forvaltning. Den økonomiske 
bærekraften til langsiktighet i den økonomiske styringen av kommunen er stadig i bedring.   

Handlefrihet og ivaretakelse av generasjonsprinsippet er bærende elementer i vår forvaltning. 
Kommunedirektørens overordnede mål for økonomistyringen er at den skal kunne håndtere 
uforutsette hendelser uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet. 

Fra 2021 til 2022 har disposisjonsfondet økt fra 176,3 mill kr til 255,7 mill kr – dvs at 
disposisjonsfondet per 31.12.2021 er på 134,6 % av brutto driftsinntekt som var på 665,77 
mill kr. Kommunestyrets vedtatte finansielle måltall er at disposisjonsfondet skal utgjøre 
minst 10 % av brutto driftsinntekter.  

Frøya kommunes brutto lånegjeld er per 31.12.2021 på 1 409,5 mill kr. Korrigert for 
selvkost- og VAR -området, startlån og refusjon fra Husbanken ifb med tilskudd til Frøya 
helsetun som tilsammen utgjør 639,3 mill kr, er netto lånegjeld (rente sensitiv gjeld) på 851,2 
mill kr. Det vil si at netto lånegjeld er 127,9 % av brutto driftsinntekter mot 136,1 % i 2020. 
Kommunestyrets måltall er denne %-en skal ligge på 90 % eller mindre.  

Netto finansutgifter i 2021 var på totalt 27,2 mill kr. Netto renteutgifter er renteinntekter med 
1,28 mill kr, utbytte fra Trønderenergi med 5,43 mill kr, fond- og aksjer forvaltet av Grieg 
forvaltning med 8,05 mill kr – som er 2 mill lavere en budsjetter. Netto finans – og avdrag er 
på 4,1 % av brutto driftsinntekter. Kommunestyret måltall er at denne %-en skal være mindre 
enn 5 %. 

Per 31.12.2021 hadde vi omløpsmidler på 902 mill kr minus kortsiktig gjeld på 238,7 mill kr. 
Dette gir en arbeidskapital på 663 mill kr og utgjør 99,6 % av brutto driftsinntekter. Av 
arbeidskapitalen utgjør blant annet bankinnskudd og kontanter 514 mill kr. 
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1.1 Bevilgningsoversikt -  drift- 2021 "A-delen"

Note Regnska Reg. buds]et Oppr.budsjett Regnskap  i  fjr

l Rammetilskudd 800 4 -14 537 654,00 106 084 000,00 103 014 000,00 17 251 016,00

2 Inntekts- og formueskatt 870 4 469 673 663,00 264 586 000,00 245 161 000,00 389 525 989,30

3 Eiendomsskatt 874:875 15 152 096,00 12 000 000,00 12 000 000,00 8 042 555,50

4 Andre generelle driftsinntekter 810+877 33 403 204,77 33 403 205,00 0,00 85 588 856, 75

5 Sumenerelle driftsinntekter 503 691 309,77 416 073 205.00 360 175 000.00 501 408 417,55

6 Sum bevilninter drift, netto 400 119 519,00 375 598 960,00 324 059 799.00 355 329 330,00

7 Avskrivninger 590 24 053 331,00 29 009 158,00 29 009 158,00 25 141317,00

8 Sum netto driftsutgtfter 424 172 850,00 404608118,00 353 068 957,00 380 470 647,00

9 Brutto driftsresultat 79518459,77 11 465 087,00 7106043,00 120 937 770,55

10 Renteinntekter 900:901 5 854 705,00 7029889,00 7029889,00 6 332061,00

11 Utbytter 905 5438053,69 5 000000,00 5 000000,00 3 784 245,10

12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 909-509 8 9 227 249,00 10 000 000,00 10 000 000,00 9912165,95

13 Renteutgifter 500:501 -14 010 457,00 23882 391,00 23 882 391,00 16 168 506,55

14 Avdrag på lån 510:511 10 -33 797 352,00 37 630 000,00 37 630 000,00 34 404 039,00

15 Netto finansutglfter -27 287 801,31 -39 482 502,00 -39 482 502 00 -30 544 073,50

16 Motpost avskrivninger 990 5 36 301 293,00 29 009 158,00 29 009 158,00 34 357 590,00

17 Netto driftsresultat 88 531 951,46 991743,00 -3 367 301,00 124 751 287,00

Disponering eller dekning av netto drtftsresultat

18 Overføring til investering 570 l 021003,00 3 541 003,00 0,00 10 916 337,00

19 Avsetninger til bundne driftsfond 550 13 10 033 670,99 973489,00 973489,00 5 383172,00

20 Bruk av bundne driftsfond 950 13 -1 965 675,60 -1164 246,00 -350007,00 -3 922 814,00

21 Avsetninger til disposisjonsfond 540 109 826 834,04 35 545 379,00 2141956,00 136 904 508,00

22 Bruk av disposisjonsfond 940 -30 383 880,97 -37 903 882,00 -5 000 000,00 -42 155 709,00

23 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00 15 625 793,00

24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 540 88 531 951,46 991 743,00 3048801,00 124 751 287,00

25 Fremfsrt ti Inndekning isenere r (merforbruk) 0,00 0,00 000 0,00

Bevilgningsoversikt drift - "B  - delen"

Note Regnskap Reg. buds]ett Oppr.budsjett Regnskapi  fjr

10 Fellestjenester 21890579 43412 261 39 648 333 43368 734

Herav:

Avsetninger til bundne driftsfond 504105 0 0

Bruk av bundne driftsfond -1471787 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond

Bruk av disposisjonsfond -7 804 889 -7 804 889 0

10 Fellestjenester netto: 30663150 51217 150 39 648 333 43 368  734

200ppvekst 121 873 144 116046790 110750907 110665177

Herav.

Avsetninger til bundne driftsfond 431 933 0 0

Bruk av bundne driftsfond -185 639 -so007 -50 007

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0

Brukav disposisjonsfond -2687164 -2 687 164

20  Oppvekst netto: 124314014 118 783 961 110 800 914 110665177

30 Helse og mestring 181944226 159389936 147077068 160 113 533

Herav:

Avsetninger til bundne driftsfond 1411076 0 0

Bruk av bundne driftsfond -63 256 -300 000 -300000

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond ·2812000 -2812 000 0

30 Helse og mestring netto: 183408406 162501936 147 377068 160 113 533

40 Kultur 8 432184 7 876 523 7 843217 8644297

Herav:

Avsetninger til bundne driftsfond 81509 0 0

Bruk av bundne driftsfond -116 294 0 0

Avsetninger til disposisjonsfond 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond -200000 -200000 0

40 Kultur netto: 8 666969 8076 523 7843217 8644297



50 Teknlsk 38002615 21 841711 18 351017 30506120

Herav:

Avsetningertil bundne driftsfond 6976 734 973489 973489

Bruk av bundne driftsfond -128 700 -814 239 -814 239

Avsetninger tildisposisjonsfond D 0 o

Bruk av disposisjonsfond -13456 928 -13 456 928 0

SO Teknisk netto; 44611509 35139389 18 510 267 30506120

80 Frie Inntekter 25750 0 0

90 FJnansposter 8429 721 -120 000 -120000 2 031 469

Sum bevilgninger drift, netto 400 119519 375 598 960 324 059 799 355 329 330



1.2 Bevilgningsoversikt - Investering - 2021 "A-delen"

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budslett Regnskap 1fjr

! Investeringeri varige driftsmidler 5,17 319 473 829,60 304 899 619,00 311 939 619,00 294 552 303,30

2 Tilskudd til andres investeringer 3 370000,00 3 370 000,00 2 500000,00 116 000,00

3 Investeringer I aksjer og andeler I selskaper 6 23 227 003,00 1021003,00 0,00 1142423,00

4 Utlån av egne midler 1500 000,00 0,00 0,00 0,00

5 Avdrag på lån 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Sum investeringsutgifter 347 570 832,60 309 290 622,00 314 439 619,00 295 810 726,30

7 Kompensasjon for merverdiavgift 49170176,60 45 244 724,00 43 273 924,00 49 546 813,08

8 Tilskudd fra andre 18 143 498 986,70 3413000,00 0,00 16 876 074,00

9 Salg av varige driftsmidler 14 304 222,00 4000000,00 0,00 263 244,00

10 Salg av finansielle anleggsmidler 6 1055 370,00 1055370,00 0,00 0,00

11 Utdeling fra selskaper 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Mottatte avdrag på utlån  av  egne midler 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Bruk av lån 111 501444,30 253 091895,00 271 165 695,00 191 004 269,00

[14 Sum investeringsinntekter 319 530 199,60 306 804 989,00 314 439 619,00 257 690 400,10

15 Videreutlån 37 255 408,00 42 342 000,00 0,00 37 578 659,65

16 Bruk av lån til videreutlån 37 255 408,00 42 342 000,00 0,00 37 578 660,00

17 Avdrag på lån til videreutlån 10 10 324 264,00 0,00 0,00 7821964,00

18 Mottatte avdrag pa videreutlan 43 021 064,64 0,00 0,00 15 079 383,56

19 Netto utglfter videreutlan 10 -32 696 800,64 0,00 0,00 -7 257 419,91

20 Overføring fra drift 1021003,00 3 541003,00 0,00 10 916 337,00

21Avsetninger til bundne investeringsfond 13 -4 621 800,64 0,00 0,00 -7 257 419,91

22 Bruk av bundne investeringsfond 0,00 0,00 0,00

23 Avsetninger til ubundet investeringsfond -1 055 370,00 -1 055 370,00 0,00

24 Bruk av ubundet investeringsfond 0,00 0,00 0,00 27 203 989,19

25 Dekning av tidligere års udekket beløp 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger -4 656 167,64 2485633,00 0,00 30 862 906,28

27 Fremfert til inndekning i senere r (udekket belp) 0,00 0,00 0,00

Bevllgnlngsoverslkt- invest. "B - delen"

Note Regnskan Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i  fjr

Investeringer I varige driftsmidler 5 250 435 765,64 236 881 619 225 239 619 266 952 489,30

Registrert innbyte traktor med virkelig verdi i anleggsregister 0,00 0,00 0,00 -1 766 127,00

Investeringer i VA området 69 038 063,96 68018000 86 700000 29 481 941,00

[Tilskuddtil kirke 3 370000,00 3 370 000 2 500000 116000,00

Forskuttering spillemidler 1500000,00 0,00 0,00 0,00

Egenkapitalinnskudd KLP 6 1 021 003,00 1 021 003,00 0,00 1135113,00

Kjp av aksjer 22 206 000,00 0,00 0,00 7 310,00

TOTAL: 347 570 832,60 309290622 314 439 619 295 926 726



Regnskap 2021 Reg.Budsjett 2021 Regnskap 2020

112400 Nordskag oppvekst. 0 0 116000

550002 Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 77468 0 22 736 933

550004 Nesset industriområde 194 0 278 383

550005 Gamle legekontorene til BAM 20 933 931 22 000 702 1156152

550006 Oppgradering kommunens møterom 0 0 1 490 896

550008 Digitalisering 455 000 500 000 0

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 4 656 986 6 369 000 1 921 981

550010 Erverv av fiskerihavner 0 0 1730000

550011 Mobilmast Tverrvågen 0 0 19 311

550012 Badelanlegg 0 0 40 009

551101 Kommunale kaier og bruer 0 322 439 0

551305 Nabeita oppvekstsenter 197 539 0 0

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 254 917 500000 430455

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 163 743 592 000 907 837

551332 TOMTESALG 3 356146 0 66 863

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 100 447 0 11483 506

551347 FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 9 497 020 7160000 6 603 212

551351 Opprusting Frøya kommunehus 10 294 0 1810

551352 Kommunale veier 0 169 267 0

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 387 000 0 6188 628

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 0 0 133 966

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 7 712 308 3 000 000 10 697 808

551375 NYTT HQYDEBASSENG - BERGHEIA 23165189 22 811000 172 875

551376 NYTT HQYDEBASSENG - BREMNESTUVA 0 0 1118417

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLQPSLEDNINGER/OVERVAM 0 0 2 826

551401 FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE 0 0 0

551402 FYSISK UTFORMING OSK 0 0 15491

551407 NY SKOLEPORTAL 0 0 182150

551430 MORGENDAGENS OMSORG 189 868 376 178 270 000 168 216177

551431 GJETY BRU 405 778 0 4 852 095

551432 ASFALT FILLINGSNESET 864 733 1373 733 6 880 375

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 4 643 834 4 756 000 198 601

551435 Parkering Titran kapell 0 0 530 907

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 18102 845 17 041000 213 356

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 95 984 1315 000 6 617 723

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 587 302 431 000 0

551452 SANERING AVLØPSANLEGG SULA 0 300 000 0

551454 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 130916 200 000 0

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 17168 200 000 356 284

551463 SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 0 0 48162

551466 KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 0 0 147 375

551483 UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE 0 0 36875

551489 Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 0 0 101308

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 357 865 400 000 51415

551498 Infrastruktur sentrumsområde 0 0 484

551499 Opparbeide næringsområder 0 0 5 790400

551502 Turistinformasjon 0 0 16183

551518 Konsekvensutredning og risiko- og sarbarhetsanalyse - kon 0 0 -1 195 262

551521 Bygning av kommunale utleiebolig 0 0 3151849

551523 Hvite biler - tilbringertransport i øyrekka 36934 0 766 879

551525 Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 94 383 300 000 0

551526 Prosjektering vei, vann og avløp Beinskaret 3 7 890 0 6 926108

551528 Utbygging- Dyrøy oppvekstsenter 15 245 238 000 2 286 756

551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 173 257 606 000 2152 097

551531 Boligmodul Perstua 0 0 0

551539 Bogy bru - utbedring 0 0 2 294 666

551541 Hurtigladestasjon for EL-biler 1021232 880000 19 538

551544 Sklie 110969 100000 0

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 0 0 1306

551553 Velferdsteknologi 336 838 0 402 523

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Nabeita 225 898 350 000 303 492



551561 Gjøre bygdetunet funksjonelt 0 0 280 905

551562 Digitalisering av planarkiv 0 0 0

551563 Anleggsutstyr 193 750 200 000 2 907 128

551566 Rrspylehenger 0 0 531239

551567 Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 0 0 77 739

551568 Gammelskolen Sistranda 966 989 1093455 87 682

551571 Vei til Skarpneset næringsområde 171554 200 000 96868

551573 Sistranda skole - oppgradering parkeringsplass 0 0 123 690

551574 Ny PaloAlto hovedbrannmur 485 582 650 000 0

551577 Utvidelse av toalett - stellerom for pleietrengende barn 191853 170 000 0

551578 Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mel 10055 15000 0

551581 Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park a 1206 400 000 0

551582 Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod 24941 50000 0

551583 Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteom 61577 100 000 0

551584 Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter 0 100 000 0

551585 Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 301684 500 000 0

551586 Registreringssystem for  FDV  (Forvaltning, Drift og vedlikeh 159 852 174174 0

551587 Renholdsmaskiner og moppekjleskap 133153 288 0

551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 295 570 500 000 111563

551592 Trekkrør for fiber 0 0 701 788

551594 Nordskag oppvekstsenter - nytt fortau 518 889 0 0

551599 Sorburoy kai 610 836 587 586 0

551600 Sau@y kai 0 89 975 0

551602 Utskifting VVS-armaturer 670 207 0 0

551609 Tysse lift skaphenger 143 018 0 0

551610 Brannsentralen 121387 0 0

551633 Brannalarmanlegg Mausund oppvekstsenter 109 907 0 0

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepos 0 0 20 365

556003 Sanering og oppgradering  VA  Sistranda Midtre 9 732 751 13 000 000 237 646

556004 Vannforsyning Sandvika 600 581 988 000 20439

556007 Rrehab.Hydebasseng 14 250 60000 90086

556008 Innkjp vannmalere 741368 1000000 115484

556011 Ventilkammer Nordskag næringspark 0 0 3 947 341

556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 918 041 910000 66669

556013 Infrastruktur  VA - Holahaugan 0 0 4 368 861

556014 Rehabilitering Rabbenfeltet 7164136 7164000 819 808

556015 Oppgradering vannforsyningsledning Urdaheia 0 0 375 756

556016 Overvannskanal Sjådalen 387128 250 000 250 000

556017 Anleggsutstyr  VA 1271855 1280 000 0

557002 Sanering/oppgradering avløpsanlegg Sula 16440 0 0

557004 Oppryding spred avløp Måsøval 22 380 35 000 345 752

557011 VA-planer Hamarvik 2019 0 0 33 382

557012 Innkjop brakkerigg avlopspersonale 0 0 292 295

557013 Selvfallsledning FV716-Hamarvik 3132 769 2 982 000 17 584

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 93 263 515 000 85 053

557015 Nabeita RA- Renseanlegg 703 782 1 000 000 0

557016 Nabeita RA- avløpsledning Sistranda-Nordhammarvika 389 384 700 000 0

557017 Nabeita RA- avløpsledning Hamarvikringen 1048 063 0 0

551371 REHABILITERING FROAN KAPELL 2 500 000 2 500 000 0

551506 Gjennomgang el-anlegg og universell utforming Hallaren ki 870 000 870 000 0

559903 Aksjer 22 206 000 1055 370 7 310

905295 Egenkapitalinnskudd 1 021 003 1021003 1135 113

411302 FORSK. SPILLEMIDLER 1500 000 0 0

TOTAL 347 570 833 310 345 992 295 810 727



1.3 - konomisk oversikt etter art - drift - 2021

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Driftsinntekter

1 Rammetilskudd 4 -14 537 654,00 106 084 000,00 103 014 000,00 17 251 016,00

2 inntekts- og formuesskatt 4 469 673 663,00 264 586 000,00 245 161 000,00 389 525 989,30

3 Eiendomsskatt 15 152 096,00 12 000 000,00 12 000 000,00 8 042 555,50

4 Andre skatteinntekter 0,00 0,00 0,00 5 430,00

5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 41 039 132,59 37 542 610,00 4139 405,00 91 367 186,75

6 Overføringer og tilskudd fra andre 77 331 014,40 38 310 107,00 45 155 341,00 79 849 325,19

7 Brukerbetalinger 20 975 367,34 20 257 746,00 19 357 746,00 19118 968,90

8 Salgs- og leieinntekter 56135125,72 52 199 450,00 52 198 450,00 45 697 666,49

9 Sum driftsinntekter 665 768 745,10 530 979 913,00 481 025 942,00 650 8SS 138,10

Driftsutgifter

10 Lønnsutgifter 298 098 579,80 263 903 411,00 256 826 785,00 279 794 769,30

11 Sosiale utgifter 39 325 513,12 57 899 013,00 55 497 116,00 43 712 853,97

12 Kjp av varer og tjenester 170 586 358,10 148 143 315,00 112 979 375,00 140 767 845,40

13 Overføringer og tilskudd til andre 41 938 540,88 20 559 929,00 19 288 965,00 31 287 308,08

14 Avskrivninger 5 36 301 293,00 29 009 158,00 29 009 158,00 34 357 590,34

1S Sum driftsutgifter 586 250 284,90 519 514 826,00 473 601 399,00 529 920 367,20

16 Brutto driftsresultat 79 518 460,20 11465 087,00 7424543,00 120 937 771,00

Finansinntekter

17 Renteinntekter S 854 704,71 7029 889,00 7029 889,00 6 332061,70

18 Utbytter 5 438 053,82 S 000000,00 5000000,00 3 784 245,10

19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 8 9 227 249,00 10 000 000,00 10 000 000,00 9 912165,95

20 Renteutgifter 14010 457,28 23 882 391,00 23 882 391,00 16 168 507,54

21 Avdrag på lån 10 33 797 352,00 37 630 000,00 37 630 000,00 34 404 039,00

22 Netto finansutgifter -27 287 801,75 -39 482 S02,00 -39 482 502,00 -30 544 073,79

23 Motpost avskrivninger 36 301 293,00 29 009 158,00 29 009 158,00 34 357 590,34

24 Netto driftsresultat 88 531 951,4S 991743,00 -3 048 801,00 124 751287,50

Disp. eller dekning av netto driftsresultat:

25 Overfring til investering 1021003,00 3 541003,00 0,00 -10 916 337,00

26 Avsetninger til bundne driftsfond 13 10 033 670,99 973489,00 973489,00 6 383 172,00

27  Bruk  av bundne driftsfond 13 -1 965 675,60 -1164 246,00 -350 007,00 -1 561 019,00

28 Avsetninger til disposisjonsfond 109 826 834,04 35 545 379,00 2 141 956,00 136 904 508,00

29 Bruk av disposisjonsfond -30 383 880,97 -37 903 882,00 -5 000 000,00 -42 155 709,00

30 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0,00 0,00 -16 625 793,40

31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 88 531 951,46 -991 743,00 3 048 801,00 -124 751 287,50

20 Fremfgrt til inndekning i senerer (merforbruk) 0,00 0,00 0,00 0,00



1.4- BALANSEREGNSKAP2021

Note Regnskap 2021 Regnskap 2020

EIENDELER

A. Anleggsmidler 2 530 336 980,00 2 229 812 125,00

I. Varige driftsmidler 5 1 692 359 670,00 1 409 187 133,00

1. Faste eiendommer og anlegg 5 1 671 138 412,00 1 387 492 711,00

2. Utstyr, maskiner og transportmidler 5 21 221 258,11 21 694 422,4 7

11. Finansielle anleggsmidler 255 337 328,70 234 176 705,80

1. Aksjer og andeler 6 52 284 466,00 29 369 993,00

2. Obligasjoner 0,00 0,00

3. Utlån 7 203 052 862,70 204 806 712,80

Ill. Immaterielle eiendeler 0,00 0,00

IV. Pensjonsmidler 11 582 639 982,00 586 448 286,00

B. Omlopsmidler 902 523 986,40 640 884 771,80

I. Bankinnskudd og kontanter 514178 381,90 412 522 392,20

II. Finansielle omløpsmidler 172 325 774,00 164 274 525,00

1. Aksjer og andeler 8 172 325 774,00 164 274 525,00

2. Obligasjoner 0,00 0,00

3. Sertifikater 0,00 0,00

4. Derivater 0,00 0,00

Ill. Kortsiktige fordringer 216 019 830,50 64 087 854,59

1. Kundefordringer 210 494 563,50 61 392 502,59

2. Andre kortsiktige fordringer 0,00 0,00

3. Premieawik 11 5 525 267,00 2 695 352,00

Sum eiendeler 3 432 860 967,00 2 870 696 897,00

EGENKAPITAL OG GJELD

C. Egenkapital 1121168 563,00 819 574 929,40

I. Egenkapital drift 299 879 683,50 212 368 735,10

1. Disposisjonsfond 255 755 220,70 176 312 267,70

2. Bundne driftsfond 13 44 124 462,80 36 056 467,41

3. Merforbruk i driftsregnskapet 0,00 0,00

4. Mindreforbruk i driftsregnskapet 0,00 0,00

II. Egenkapital investering 113 407 414,90 107 730 244,30

1. Ubundet investeringsfond 101 421158,10 100 365 788,10

2. Bundne investeringsfond 13 11 986 256,78 7 364 456,14

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet 0,00 0,00

Ill. Annen egenkapital 707 881 464,20 499 475 950,10

1. Kapitalkonto 2 704 872 233,30 496 466 719,10

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift 3 3 009 230,97 3 009 230,97

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering 0,00 0,00

D. Langsiktig gjeld 2 072 894 522,00 1 828 368 033,00

I. Lån 1 490 520 895,00 1 233 476 511,00

1. Gjeld til kredittinstitusjoner 9 1 490 520 895,00 1 233 476 511,00

2. Obligasjonslan 0,00 0,00

3. Sertifikatlån 0,00 0,00

II. Pensjonsforpliktelse 11 582 373 627,00 594 891 522,00

E. Kortsiktig gjeld 238 797 882,10 222 753 934,30

I. Kortsiktig gjeld 238 797 882,10 222 753 934,30

1. Leverandørgjeld 0,00 0,00

2. Likviditetslan 0,00 0,00

3. Derivater 0,00 0,00

4. Annen kortsiktig gjeld 238 843 826,10 222 460 479,30

5. Premieawik 11 -45 944,00 293 455,00

Sum egenkapital og gjeld 3 432 860 967,00 2 870 696 897,00

F. Memoriakonti 0,00 0,00

I. Ubrukte lånemidler -379 289 511,60 -95 857 363,87

II. Andre memoriakonti -32 550 000,00 -32 550 000,00

Ill. Motkonto for memoriakontiene -411 839 511,60 -128 407 363,90

Beathe S.Meland

Kommunaldirektr

Sistranda, 22.02.2022

Zivile Mickuniene

Regnskapssjef



1.5. Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

Disposisjonene som er foretatt Isamsvar med $ 4-1 til e4-4 skal for driftsregnskapet stilles opp slik:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Netto driftsresultat

Sum budsjettdisposisjoner

Arets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)

Strykning av overføring til investering

Strykning av avsetninger til disposisjonsfond

Strykning av dekning av tidligere års merforbruk

Strykning av bruk av disposisjonsfond

Mer- eller mindreforbruk etter strykninger

88 531 951,45

9 250 495,41

79 281 456,04

2 520 000,00

-7 520 001,00

74 281 455,04

9. Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger

10. Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk

11. Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk

12.

13.

Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

1.

2.

3.

Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlan

Sum budsjettdisposisjoner

rets budsjettavwvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)

74 281 455,04

Disposisjonene som er foretatt I samsvar med 9 4-1, 5 4-5 0g 5 4-6, skal for investeringsregnskapet stilles opp slik:

-4 656 167,64

-4 656 167,64

0,00

4. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond

5. Strykning av overføring fra drift

6. Strykning av bruk av lån

7. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond

8. Udisponert beløp etter strykninger

9. Bruk av udisponert beløp etter strykninger fra ubundet investeringsfond

10. Fremført til inndekning i senere år (udekket belp).



2. NOTER

NOTE O - INNLEDNING

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal

regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper mv.

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av

driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler, bare i

balanseregnskapet, gjøres ikke.

AIie utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også

interne finansieringstransaksjoner. AIie kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året

er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk

er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen som ikke er brukt er registrert som

memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved

tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og oml@opsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre

eiendeler er omløpsmidler.

Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapirer som inngår

· i en handelsportefølje er alltid omløpsmidler. Andre markedsbaserte verdipapirer skal klassifiseres

som omløpsmidler med mindre kommunen har foretatt investeringen ut fra næringspolitiske eller

samfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller klassifiseres verdipapirene som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter

anskaffelsestidspunktet. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS(F) nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler.

Utgifter som påløper for aopprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet.

Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen

utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene kommunelovens § 50 med unntak av

likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr. Kl § 50 nr. 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.

Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.



Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte

finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid

avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året

etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med

$8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.

Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke avaere forbigående er nedskrevet til virkelig

verdi i balansen.

Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Langsiktig gjeld skal vurderes til opptakskost. Langsiktig gjeld skal oppskrives ved varig økning i

forpliktelsen. Krav til oppskrivning gjelder ikke ved renteendring på langsiktig gjeld. Oppskrivningen

skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for oppskrivningen ikke lenger er til stede.

Kortsiktig gjeld skal vurderes til det høyeste av opptakskost og virkelig verdi. Vurdering til høyeste verdi

skal fravikes når dette er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk for regnskapsføring av sikring.

Kortsiktig gjeld som vurderes likt som markedsbaserte finansielle omløpsmidler skal vurderes til

virkelig verdi.

Fra og med 2014 er merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer i sin helhet inntektsført i

investeringsregnskapet.

KOMMUNAL VIRKSOMHET UTENFOR KOMMUNEREGNSKAPET

1. Kommunen har ingen egne foretak

2. Interkommunalt samarbeid:

a. PPT (med Hitra og Snillfjord)

b. Feiing (med Hitra)

C. NAV Hitra-Frøya

d. Skatteoppkreving (med Orklandsregionen)

e. Legevakt (med Hita og Orklandsregionen)

f. SiO sengepost (med Orklandsregionen)



3. Oppgaver lsti interkommunale selskap:

a. Revisjon

b. Kontrollutvalgssekretariat

c. Renovasjon

d. Fjernarkiv

4. Tjenester lst av andre:

a. Tilrettelegging av arbeid - Dal pro as

b. Private barnehager

c. Lege-, fysioterapi- og jordmortjeneste ved driftsavtaler

5. Annet interkommunalt samarbeid:

a. Interkommunalt politisk råd for Trøndelag, sørvest, lakseregion. Dette politiske rådet

jobber med følgende:

• Helse

o Helseplattformen

o Regional kreftkoordinator

o Kompetanse innenfor helse.

• Oppvekst

o Kompetansenettverk, barnehage og skole

o Utviklingsstrategier innenfor fagområdet

o Regionale fagdager.

• Næring

o Strategisk næringsplan for regionen

o Trøndelag Europeiske Gastronomiske Matregion 2022.

• Samferdsel

o Målsettingen med all satsing innen samferdsel og infrastruktur må

være at vi skal redusere regionens sårbarhet og øke attraktiviteten

som bo- og arbeidsregion.



Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanseregnskapet  : 31.12. 01.01. Endring

2.1 Omløpsmidler 902 523 986 640 884 772

2.3 Kortsiktig gjeld 238 797 882 222 753 934

Arbeidskapital 663 726104 418130 838 245 595 266

Drifts- og investeringsregnskapet  : Beløp

Driftsregnskapet

Sum driftsinntekter -665 768 746

Sum driftsutgifter 549 948 996

Netto finansutgifter 27 287 801

Netto driftsresultat -88 531 949

Investeringsregnskapet

Sum investeringsutgifter 347 570 832

Sum investeringsinntekter -319 530 200

Netto utgifter videreutlån -32 696 801

Netto utgifter i investeringsregnskapet -4 656 169

Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsregnskapet -93 188 118

Endring ubrukte lånemidler (økning +/reduksjon-) -152 409 148

Endring i regnskapsprinsipp ført direkte mot egenkapital

Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet -245 597 266

Differanse (forklares nedenfor) -2 000

Forklaring til differanse i arb.kapital  : Beløp

Avskrivning av fakturert sosiallelån 2 000

0

0

2 000



Note 2 Kapitalkonto

Saldo 01.01. kr 496 466 719

Økning av kapitalkonto (kreditposteringer)

Aktivering av fast eiendom og anlegg kr 315 637 910

Reversert nedskrivning av fast eiendom og anlegg kr -
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler kr 3 835 919

Kjøp av aksjer og andeler kr 22 206 000

Reversert nedskrivning av aksjer og andeler kr -
Utlån kr 37 390 851

Aktivert egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr 1 021 003

Avdrag på eksterne lån kr 44 121 616

Økning pensjonsmidler kr 12 517 895

Reduksjon pensjonsforpliktelser kr -

Reduksjon av kapitalkonto (debetposteringer)

Avgang fast eiendom og anlegg kr -
Av- og nedskriving av fast eiendom og anlegg kr 31 992 210

Avgang utstyr, maskiner og transportmidler kr -
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler kr 4 309 083

Avgang aksjer og andeler kr 312 530

Nedskrivning av aksjer og andeler kr 21000000

Avdrag på utlån kr 18 121 274

Avskrivning utlån kr 25427

Reduksjon egenkapitalinnskudd pensjonskasse kr -
Bruk av midler fra eksterne lån kr 148 756 852

Reduksjon pensjonsmidler kr 3 808 304

Økning pensjonsforpliktelser kr -
Urealisert kurstap utenlandslån kr -
Saldo 31.12. kr 704 872 233



Note3

Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp og regnskapsestimater og

vesentlige korrigeringer av tidligere års feil

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser: 31.12.2021 31.12.2020

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift 3 009 230,97 3 009 230,97

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK

investering 0,00 0,00

I 2020 mottok kommunen avdrag på forskuttering fra Fylkeskommunen vedr vegprosjekter i perioden

2009-2012 knyttet til gang- og sykkelvei Ervik-Dyrvik, Bekken-Storhallaren, asfaltering Hellesvik-

Strømøy, samt RC 714 Stokkhaugen.

Baser på avtalen, der avdrag skal gå til nedbetaling av lån, ble avdraget inntektsført i driftsregnskap

2020.

Etter revisjonens bemerkning bør slike inntekter føres i investeringsregnskapet.

Denne omposteringen på kr 7.475.000 ble dermed foretatt i driftsregnskapet for 2021.

Note4

Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner

1. Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et havbruksfond. Fra og med 2016 skulle 80

prosent av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom

Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner).

AIie kommuner og fylkeskommuner, som framgår av Akvakulturregisteret, og har klarerte

lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av

inntektene som skal fordeles årlig. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

12021 har Fro ya kommune fatt kr 33.403.204,77 fra Havbruksfondet

2. Frøya kommune er en kommune, som de senere år, har hatt skatteinntekter over

landsgjennomsnittet. I 2021 mottatt kommunen kr 205.087.663 mer i skatt på inntekt og

formue en budsjettert.
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Note 6 Aksjer og andeler i varig eie

Eventuell

Hen-visning Eierandel I markeds- Balanseført verdi Balanseført verdi

Selskapets navn balansen selskapet verdi 31.12.2021 01.01.2021

Egenkapitalinnskudd KLP kr 15 939 711 kr 14918 708

SMK Utvikling AS (PreBIO As) 4,75% kr . kr 312 530

Tronder-Energi 2,49 % kr 24 928 000 kr 2 752 000

Gronskaget Borettslag kr 265 000 kr 265 000

Midt-Norsk Fergeallianse AS 14,28 % kr 140 000 kr 140 000

Dal pro Holding As 49,00% kr 4457 001 kr 4 457 001

Oi! Trøndersk mat og drikke as 0,43 % kr 10 000 kr 10000

Blått kompetansesenter AS 4,66% kr 310 640 kr 310 640

Revisjon Midt-Norge SA 1,07% kr 60 000 kr 30000

Kontrollutvalgets sekretariat 1,00% kr 19 000 kr 19 000

Storheia Borettslag - leil. 3 kr 447 500 kr 447 500

Storheia Borettslag - leil. 7 kr 297 500 kr 297 500

ReMidtIKS 3,90% kr 950 000 kr 950 000

Stiftelsen Halten NDM kr 300 000 kr 300 000

Sistranda Borettslag - leil. 097 001 3 kr 50100 kr 50100

Sistranda Borettslag - leil. 097 001 2 kr 50100 kr 50100

Sistranda Borettslag - leil. 097 003 2 kr 50100 kr 50100

Frova storhallen AS 100,00 % kr 4 000 000 kr 4 000 000

Midt-Norge 110-sentral IKS kr 1 kr 1

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,14 % kr 1 kr 1

Frøya flerbrukshall DA kr 1 kr 1

Trondheim havn IKS 0,09 % kr 1 kr 1

Abakus AS 0,10% kr 2 500 kr 2 500

ReMidt Næring AS 7,31 % kr 7 310 kr 7310

Sum kr - kr 52 284 466 kr 29 369 993



Note 7 Utlån

Utestående Utestående Tap på
Tap påløpte Samlet tap
renter mv.

Utlånt til 31.12. 01.01. hovedstol

Ulan finansiert med innlan

Boligsosiale formål (startlån) 164 337 458,10 kr 142 028 114 kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr - kr -

Sum lånefinansierte utlån kr 164 337 458 kr 142 028 114 kr - kr - kr -
Utlån finansiert med egne midler kr -

kr - kr - kr - kr - kr -
Utlån til næringsformål kr 37 832 000 kr 61 763 000 kr - kr - kr -

Sosiallelån kr 883 405 kr 1015598 kr 25427 kr - kr 25427

kr - kr - kr - kr - kr -
kr - kr - kr - kr - kr -

Sum egenfinansierte utlån kr 38 715 405 kr 62 778 598 kr 25 427 kr - kr 25 427

Sum kr 203 052 863 kr 204 806 712 kr 25427 kr - kr 25427



Note 8 Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
[Finanstorval
tnlngs- Anskaffelses- Balanseført Balanseført Resultatfert

Aktivaklasse reglement kost 2005 verdi 31.12. verdi 01.01. verdiendring

Rentepapirer $4 47 192 455 0 0 0

Aksjefond $5 0 0 0 0

Aksjer §5 30 726 023 43 073 092 42 392 596 680 496

Sertifikater $4 0 0 0 0

Obligasjoner $4 13 500 000 129 231 408 121 877 673 7 353 735

91 418 478 172 304 500 164 270 269 8 034 231

Kontanter 21 274 4 256 17 018

TOTAL: 172 325 774 164 274 525 8051249

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 4,74 %( NOK 8 mill) i 2021. Porteføljens marketsverdi

er ved årsskiftet NOK 172,3 mill. I 2021 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen, men det

er tilført kr 265.000 gjennom mottatte rabatter fra forvalterne.

Tabellen viser utvikling i porteføljeverdi siste 16,5- ars periode. Opptjent avkastning utgjør ca

NOK 118 mill i perioden.

Avkastningen siste 16,5arer ca 144,5 %. Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommu-

nens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er

2,1%- poeng høyere enn en bankrente over tid.

Reell oppnadd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4,4%- poeng pr år.



Note 9 Langsiktig gjeld

Kommune- Konsolidert Gj.snlttlig Gj.snittlig

Lånesaldo 31.12.2021 kassen årsregnskap lopetid (ar) rente

Lån til egne investeringer 1 258 962 396 0 29 0,9598

Lån til andres investeringer 58 004000 0 29 0,9598

Lån til innfrielse av kausjoner 0 0 0

Lån til videreutlån 173 554 499 0 25 0,9598

Sum bokført langsiktig gjeld 1490 520 895 0

Herav finansielle leieavtaler 0 0

Lån som forfaller i 2022 701 098 0

Herav lån som må refinansieres 0 0

Langs.gjeld Gj.sn.

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser 31.12.2021 rente

Langsiktig gjeld med fast rente : 0 0,00%

Langsiktig gjeld med flytende rente : 1 490 520 895 0,9598 %



Note 10 Avdrag på lån

Avdrag på lån til investeringer i varige driftsmidler

Kommunen skal betale årlige avdrag som samlet skal være minst lik størrelsen på kommunens eller

fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen

på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler.

Beregningen gjøres ved hjelp av følgende formel:

Sum årets avskrivninger x Lånegjeld pr. 1/1i regnskapsåret

Bokførte avskrivbare anleggsmidler pr. 1/1 i regnskapsåret
= Minimumsavdrag

Forholdet mellom betalte avdrag om minimumsavdrag 2021 2020

Sum avskrivninger i året 36 301 293 34 357 590

Sum lånegjeld pr 1.1. 1079602 366 914 386 405

Avskrivbare anleggsmidler pr. 1.1 1 150 328 189 913 151 882

Bergnet minimumsavdrag 34 069 374 34404 039

Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet 33 797 352 34404 039

Avvik 272 022 0

Faktisk betalt avdrag har avvik mot nedbetalingsplan fra bankene

Avdrag på lån til videre utlån og forskotteringer
Mottatte avdrag på videreutlån og refusjoner av gitte forskotteringer finansiert med lån kan bare finansiere avdrag på

2021 2020

Mottatte avdrag på startlån -14 946 065 -15 079 384

Utgiftsforte avdrag i investeringsregnskapet 10 324 264 7 821 964

Avsetning til/bruk av avdragsfond -4 621 801 -7 257 420

Saldo avdragsfond 31.12. 11 879 221 7 257 420



Note 11 Pensjonsforpliktelser

Generelt om pensionsordningene i kommunen

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse

(SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til

fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk

betalte pensjonspremier.

2021 2020
Innestående på premiefond 01.01. 5 501 478 6739 515

Tilført premiefondet i løpet av året 33 166 111 8 352 205
Bruk av premiefondet i lopet av aret 19 840 136 9 590 242
Innestående på premiefond 31.12. 18 827 453 5 501 478

Regnskapsføring av pensjon

Etter S$3-5 0g$3-6 i budsjett- og regnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som

er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene

beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt

være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad

betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakefores igjen neste

år.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet om

at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år (kl § 48 nr 2).

Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på netto driftsresultat i 2021

ved at regnskapsførte pensjonsutgifter er kr. 6.813.597,00 høyere enn faktisk betalte pensjonspremier.

Bestemmelsene innbærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som

henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

KLP

Forventet avkastning pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet årlig lønnsvekst
Forventet rli G-o

SPK Andre
3,50%
3,00%
1,98 %
1,98%

3,00%
3,00%
1,98 %
1,98%

Spesifikasjon av samlet pensionskostnad, premieavvik pensionsforpliktelser og estimatayyik

Pensjonskostnad og premieavvik 2021 2020
Arets pensjonsopptjening, naverdi 27 545 860 27751682

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 17 111 304 20268808

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -19 358 674 -22092148

Adminstrasjonskostnad 1 369 075 1619808

A Beregnet netto pensjonskostnad {inkl. adm) 26 667 565 27 548 150

B Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 31 968 432 29833494

C [Arets premieavvik (B-A) 5 300 867 2 285 344

Pensionsutgifter i drifts- og investeringsregnskapet 2021 2020

B Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader) 31 968 432 29 833 494

C Årets premieavvik -5 300 867 -2 285 344

D Amortisering av tidligere års premieavvik 2 286 344 8 768 310

E Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D) 28 953 909 36 316 460

G Pensionstrekk ansatte 5 700 091 5 649 649
Arets regnskapsførte pensjonsutgift (F-G) 23 253 818 30 666 811



Akkumulert premieavvik 2021 2020

Sum gjenstaende premieavvik tidligere år (pr. 01.01 .) 2 286 344 8 768 310

Årets premieavvik 5 300 867 2 285 344

Sum amortisert premieavvik dette året -2 286 344 -8 768 310

Akkumulert premieavvik pr. 31.12 5 300 867 2 285 344
Arbeidsgiveravgift av akkumulert premieavvik 270 344 -130737

Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift 5 571 211 2154 607

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2021 2020

Brutto pensjonsforpliktelse  pr.  01.01. 594 481 812 602 947 418

Estimatavvik (ført direkte mot egenkapitalen) -38 814 446 -38 539 138

Virkning av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Årets pensjonsopptjening 27 545 860 27 751 682

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 17111304 20 268 808

Utbetalinger -17 937 978 -17 946 958

Brutto pensjonsforpliktelse pr. 31.12. 582 386 552 594 481 812

Brutto pensjonsmidler pr. 01.01. 586 448 285 539 466 852

Estimatavvik (fort direkte mot egenkapitalen) -35 828 357 14 622 558

Virkningen av planendringer (ført direkte mot egenkapitalen)
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.) 31 968 432 28213685

Administrasjonskostnad/rentegaranti -1 369 075
Utbetalinger -17 937 978 -17 946 958

Forventet avkastning 19 358 675 22 092 148

Brutto pensjonsmidler pr. 31.12. 582 639 982 586 448 285

Netto pensjonsforpliktelse pr. 31.12. -253 430 8 033 527

Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse -12 925 409 710
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Note 14 Selvkostområder

Resultat 2021 Balansen 2021

Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Vedtatt Avsetn(+)/ Selvkostfon

underskudd deknings- deknings- bruk av (-) d/

(-) grad i % " grad 1% selvkostfon fremførbart

d underskudd

pr. 31.12

Vann 26 549 972 21589758 4 960 214 123,0 % 55,5% 5 408 075 25 824 743

Avløp 7 255 093 6 283 395 971 698 115,5 % 64,0 % 1112 676 7 834 278

Renovasjon 851 977 76 978 774 999 1106,8 % 0,0 % 349 362 2 702 175

Tilsyn 924 829 1339178 -414 349 69,1 % 0,0 % 0 0

Feiing 785 896 1266689 -480 793 62,0 % 93,0 % 0 0

Kart og oppmåling 1 558 516 2 402 355 -843 839 64,9% 173,0 % 0 0

Reguleringsplaner 222 387 1264470 -1 042 083 17,6 % 359,0 % 0 0

Byggesak 3 060 136 2 654 844 405 292 115,3 % 102,0 % 405 292 405 292

SFO 2 318 919 2 854 918 -535 999 81,2% 63,0 % 0 0

Praktisk bistand i hjemmet 14 867 982 82 437 398 -67 569 416 18,0 % 21,0 % 0 0

Resultat 2020 Balansen 2020

Inntekter Kostnader Over(+)/ Årets Vedtatt Avsetn(+)/ Selvkostfon

underskudd deknings- deknings- bruk av (-) d/

(-) grad1%' grad i% selvkostfon fremførbart

d underskudd

pr. 31.12

Renovasjon 671 935 38 465 633 470 1746,9 % 100,0 % 633473 2 352 813

Tilsyn 922163 1367554 -445 391 67,4% 115,0 % -99 958 0

Vann 18 642 706 20 903 543 -2 260 837 89,2 % 98,0% -2 261 837 20 416 668

Avløp 6 452 211 4 336 826 2 115 385 148,8 % 160,0 % 2 115 385 6721 602

Feiing 832 003 842 266 -10 263 98,8% 100,0 % 0 0

Kart og oppmåling 1193 255 1859546 -666 291 64,2 % 43,0 % 0 0

Plan- og byggesak 2 224 339 3 637 402 -1 413 063 61,2% 53,0 % 0 0

Eierseksjonering 12 098 67 388 -55 290 18,0 %

SFO 1 861 015 2 855 942 -994 927 65,2 % 59,0 % 0 0

Praktisk bistand i hjemmet 16 051 386 74 562 799 -58 511 413 21,5 % 25,0 % 0 0

1) Arets dekningsgrad for ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende

selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 ars periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor

kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart

underskudd. 3-5 ars perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse

særegne forholdene blir synliggjort.

3) For hjemmehjelpstjenesten er selvkost pr. time beregnet til kr 699,70. Brukerne betaler mindre for tjenesten pr. time enn beregnet

selvkost.



Note 15 Ytelser til ledende personer

Godtgjorelse
Lønn og annen for andre Tilleggs- Natural-

Ytelser til ledende personer godtgjørelse verv godtgjørelse ytelser

Kommunedirektør 1 108 340 0 0 0

Ordfører 1 006 226 0 0 0

Note 16 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA

Godgjørelse til revisor Kommune-kassen

Regnskapsrevisjon 773 003

Rådgivningstjenster

Samlet godtgjørelse 773 003



N
o
te

 1
7
 -

 In
ve

st
e
ri
n
g
so

ve
rs

ik
t

ve
at

at
t

fin
a
n
si

e
ri
n
g

P
ro

sj
.

T
O

T
A

L
A

kk
u
m

u
le

rt
F

o
rb

ru
k

i
A

kk
u

m
u

le
rt

T
il

se
n

er
e

n
r.

P
ro

sj
e
kt

 
n
a
vn

R
A

M
M

E
p
r.

3
1
.1

2
.2

0
20

21
p

r.
3

1
.1

2
.2

1
b

ru
k

55
14

30
M

O
R

G
E

N
D

A
G

E
N

S
 O
M

S
O

R
G

39
5 

30
0 

00
0

18
8 

70
51

79
18

9 
86

8 
37

6
37

8 
57

3 
55

5
16

 7
26

44
5

0
0

T
ot

al
e 

in
ve

st
er

in
ge

r
39

5 
30

00
00

18
8 

70
51

79
18

9 
86

8 
37

6
37

8 
57

3 
55

5
16

 7
26

44
5

N
o
te

 1
8
 

T
ils

ku
d
d
/b

id
ra

g
 

til
 f

in
a
n
si

e
ri
n
g
 

a
v 

in
ve

st
e
ri
n
g
e
r

D
e
t 

e
r 

in
n
te

kt
sf

ø
rt

 t
ils

ku
d
d
 f

ra
 H

u
sb

a
n
ke

n
 t

il 
fin

a
n
si

e
ri
n
g
 a

v 
p
ro

sj
e
kt

 5
5
1
4
3
0
 M

o
rg

e
n
d
a
g
e
n
s 

o
m

so
rg

 p
å
 k

r
1
2
7
.6

1
0
.0

0
0
,0

0
i 2

0
2
1



 
 
 
 

 
Halten, foto: Elin Reppe 

 
Årsrapport  

og  
årsberetning  

2021 
 
 
 
 
 

 
  



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 2 av 133 

Innholdsfortegnelse 
Forord .......................................................................................................................................... 8 

Slik leser du årsrapporten/årsberetningen ................................................................................... 11 

Hvordan finne fram på web-siden? ............................................................................................... 11 

Grafikk og nøkkeltall .................................................................................................................. 11 

Tjenesteområde ........................................................................................................................ 11 

Sentrale kapitler ........................................................................................................................ 11 

Satsingsområder ........................................................................................................................ 11 

Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende: .......................................................... 12 

Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen ................................................ 12 

Kommunen som organisasjon ....................................................................................................... 15 

Sykefravær ................................................................................................................................. 15 

Internkontroll ............................................................................................................................ 16 

Likestilling .................................................................................................................................. 17 

HMS ........................................................................................................................................... 18 

Frøya kommune og FNs bærekraftsmål - status ....................................................................... 19 

Etiske retningslinjer ................................................................................................................... 22 

Samfunnssikkerhet og beredskap ............................................................................................. 23 

Covid -19 pandemien .................................................................................................................... 23 

Budsjettpremisser - oppsummert ................................................................................................. 23 

Levekår og folkehelse ................................................................................................................ 24 

Status på satsningsområde ................................................................................................... 24 

Kommune 3.0 «Samskapingskommunen» .................................................................................... 24 

ØYA ................................................................................................................................................ 25 

Rollemodell ................................................................................................................................ 25 

ICDP ........................................................................................................................................... 25 

Foreldremøteplan...................................................................................................................... 26 

0-24 ............................................................................................................................................ 26 

Absolutt ..................................................................................................................................... 26 

Psykisk helse – unge voksne ...................................................................................................... 26 

Natur, miljø og klima ................................................................................................................. 27 

Status på satsningsområde ................................................................................................... 27 

Samfunn, næring og kultur ........................................................................................................ 29 

Status på satsningsområde ................................................................................................... 29 

Næring ........................................................................................................................................... 29 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 3 av 133 

Organisasjonen Frøya kommune .............................................................................................. 32 

Status på satsningsområde ................................................................................................... 32 

Budsjettkontroll ............................................................................................................................. 32 

Kommunedirektørens internkontroll og personvern (GDPR) ....................................................... 33 

Kompetanseutvikling ..................................................................................................................... 33 

Miljørettet helsevern (MHV) ......................................................................................................... 34 

Tilsyn .......................................................................................................................................... 34 

Forum MHV ............................................................................................................................... 34 

Smittevern ..................................................................................................................................... 34 

Covid-19-pandemien ................................................................................................................. 34 

Kriseteam............................................................................................................................... 34 

Digitalisering og utvikling .............................................................................................................. 34 

Velferdsteknologi ...................................................................................................................... 35 

Værnes respons ......................................................................................................................... 35 

Digitalisering .............................................................................................................................. 35 

Helseplattformen ...................................................................................................................... 36 

Nye interkommunale samarbeid ................................................................................................... 36 

Lederskap ...................................................................................................................................... 36 

Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2021 ..................................................................................... 37 

År ........................................................................................................................................... 37 

Befolkningsvekst 2015-2022 ................................................................................................. 38 

Sysselsetting .................................................................................................................................. 40 

Investeringer ................................................................................................................................. 43 

Årsregnskap ................................................................................................................................... 50 

Driftsregnskap 2021 - oppsummert .............................................................................................. 50 

Rammeområde 1, Felles ............................................................................................................ 50 

Rammeområde 2, Oppvekst...................................................................................................... 51 

Rammeområde 3, Helse og mestring ........................................................................................ 51 

Rammeområde 4, Kultur og idrett ............................................................................................ 51 

Rammeområde 5, Allmenne - og tekniske tjenester ................................................................ 51 

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) ...................................................................................... 51 

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) .................................................................................... 52 

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) ........................................................................... 53 

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) ............................................................................ 53 

1. Investeringer i varige driftsmidler ......................................................................................... 53 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 4 av 133 

2. Tilskudd til andres investeringer ....................................................................................... 55 

3. Investeringer i aksjer og andeler ....................................................................................... 56 

4. Utlån .................................................................................................................................. 56 

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) ............................................................................. 56 

Sentrale kapitler ............................................................................................................................ 58 

Totaloversikt økonomi .............................................................................................................. 58 

Totalregnskapet for 2021 .......................................................................................................... 59 

Resultater økonomiske styringsparameter/indikatorer ........................................................... 62 

Netto driftsresultat i NOK.......................................................................................................... 62 

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene ........................................................................ 63 

Netto langsiktig  rente-eksponert gjeld .................................................................................... 64 

Netto finans finansutgifter som andel av brutto driftsinntekter og netto kostnad ................. 66 

Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter.................................................................. 67 

Sentrale inntekter...................................................................................................................... 68 

Inntekts- og formuesskatt ......................................................................................................... 68 

Rammetilskudd .......................................................................................................................... 69 

Rammetilskudd og inntekts- og formueskatt ............................................................................ 70 

Eiendomsskatt ........................................................................................................................... 70 

Eiendomsskatt ........................................................................................................................... 70 

Inntekter fra Havbruksfondet. .................................................................................................. 70 

Finansinntekter og -utgifter ...................................................................................................... 71 

Renteinntekter .......................................................................................................................... 71 

Utbytte og eieruttak .................................................................................................................. 71 

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler .......................................................................... 71 

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene ................... 71 

Utvikling i netto driftsresultat ................................................................................................... 72 

Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder ........................................................................ 72 

Status investering og finansiering (2A) ..................................................................................... 73 

Status investeringsprosjekter .................................................................................................... 74 

Andre investeringer ................................................................................................................... 74 

Selvkost...................................................................................................................................... 75 

Finansrapportering ........................................................................................................................ 75 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater ............................................................... 75 

Likviditet ........................................................................................................................................ 77 

Lånegjeld ....................................................................................................................................... 78 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 5 av 133 

Fond ............................................................................................................................................... 79 

Status oppdrag for kommunen ..................................................................................................... 80 

Verbalvedtak ............................................................................................................................. 80 

Administrative satsinger............................................................................................................ 86 

Kommunens tjenesteområder ...................................................................................................... 91 

Fellestjenester ........................................................................................................................... 91 

Status økonomi ...................................................................................................................... 91 

Kommentar til status økonomi.............................................................................................. 91 

Kommunedirektør ................................................................................................................. 91 

Oppsummering  drift ............................................................................................................. 91 

Kommunedirektør ................................................................................................................. 91 

Servicesenteret ...................................................................................................................... 91 

Frøya brann & redning, beredskap (FBR) .................................................................................. 92 

Brann ......................................................................................................................................... 92 

Trafikkhendelser/andre ulykker ................................................................................................ 92 

Helserelaterte oppdrag ............................................................................................................. 92 

Materiell/kompetanse .............................................................................................................. 93 

Servicesenteret ...................................................................................................................... 93 

Stab ........................................................................................................................................ 93 

Økonomistatus per konto ..................................................................................................... 93 

KOSTRA Nøkkeltall ................................................................................................................. 95 

Sykefravær ............................................................................................................................. 95 

Oppvekst .................................................................................................................................... 96 

Tjenesteområdebeskrivelse .................................................................................................. 96 

Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene: .................................................................. 96 

Rammeområdet samarbeider i tillegg med: ......................................................................... 96 

Status økonomi ...................................................................................................................... 96 

Kommentar til status økonomi.............................................................................................. 96 

Oppsummering  drift ............................................................................................................. 97 

Økonomistatus per konto ..................................................................................................... 98 

Sykefravær ........................................................................................................................... 100 

Helse og mestring .................................................................................................................... 101 

Status økonomi .................................................................................................................... 101 

Kommentar til status økonomi............................................................................................ 101 

Oppsummering  drift ........................................................................................................... 101 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 6 av 133 

Fokusområder for tjenestene: ............................................................................................ 102 

Satsningsområder:............................................................................................................... 103 

Utfordringer: ....................................................................................................................... 104 

Økonomistatus per konto ................................................................................................... 104 

Sykefravær ........................................................................................................................... 106 

Kultur og idrett ........................................................................................................................ 107 

Tjenesteområdebeskrivelse ................................................................................................ 107 

Utvikling og utfordringer ..................................................................................................... 108 

Viktige begivenheter ........................................................................................................... 109 

Status økonomi .................................................................................................................... 114 

Kommentar til status økonomi............................................................................................ 114 

Oppsummering drift ............................................................................................................ 114 

Økonomistatus per konto ................................................................................................... 115 

Sykefravær ........................................................................................................................... 117 

Allmenne- og tekniske tjenester ............................................................................................. 118 

Tjenesteområdebeskrivelse ................................................................................................ 118 

Utvikling og utfordringer ..................................................................................................... 118 

Status økonomi .................................................................................................................... 118 

Kommentar til status økonomi............................................................................................ 118 

Servicekontoret ....................................................................................................................... 118 

Drift og kommunalteknikk ................................................................................................... 119 

Forvaltning ........................................................................................................................... 119 

Oppsummering  drift ........................................................................................................... 120 

Allmenn og tekniske tjenester .................................................................................................... 120 

STARTLÅN .................................................................................................................................... 120 

Drift og kommunalteknikk ........................................................................................................... 120 

Forvaltning ................................................................................................................................... 123 

Fokusområde - Kultur- og omdømmebygging ........................................................................ 123 

Tiltak: ................................................................................................................................... 123 

Status ................................................................................................................................... 123 

Fokusområde - Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere ........................................ 123 

Tiltak: ................................................................................................................................... 124 

Status ................................................................................................................................... 124 

Fokusområde - God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten ................................. 124 

Tiltak: ................................................................................................................................... 124 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 7 av 133 

Status ................................................................................................................................... 124 

Fokusområde - Profesjonell og moderne tjenesteyting ......................................................... 125 

Tiltak: ................................................................................................................................... 125 

Status ................................................................................................................................... 125 

Fokusområde - Velfungerende oppdatert planverk ............................................................... 126 

Tiltak: ................................................................................................................................... 126 

Status ................................................................................................................................... 126 

Fokusområde - Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima .................................................. 126 

Marin forsøpling ...................................................................................................................... 126 

Tiltak: ................................................................................................................................... 127 

Status ................................................................................................................................... 127 

Kartlegging av naturtyper ........................................................................................................ 127 

Tiltak: ................................................................................................................................... 127 

Status ................................................................................................................................... 128 

Uønskede arter ........................................................................................................................ 128 

Tiltak .................................................................................................................................... 128 

Status ................................................................................................................................... 128 

Viltforvaltning - Hjort .............................................................................................................. 128 

Tiltak: ................................................................................................................................... 129 

Status ................................................................................................................................... 129 

Klima og energi ........................................................................................................................ 129 

Tiltak: ................................................................................................................................... 129 

Status ................................................................................................................................... 129 

Opprydding i spredt avløp ....................................................................................................... 129 

Tiltak: ................................................................................................................................... 130 

Status ................................................................................................................................... 130 

Økonomistatus per konto ................................................................................................... 130 

Sykefravær ........................................................................................................................... 132 

 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 8 av 133 

Forord 

 
Vekst og utvikling.  

Frøya er en kommune i vekst. Vi har fødselsoverskudd, økt tilflytting, økt boligbygging og økt 
etterspørsel av arealer til næringsaktiviteter. Dette viser at vi er en attraktiv kommune, både å etablere 
seg i, og bo i. Dette medfører positive ringvirkninger på alle måter, samtidig som det utfordrer oss som 
en liten kommune. I 2021 ble det født 60 barn på Frøya. I 2021 ble vi 52 flere Frøyværinger dvs. en 1,2 % 
økning fra 2020.  

COVID-19 pandemien. 

For driftsorganisasjonen har året 2021 vært sterkt preget av beredskapsarbeid og håndtering av 
pandemien i alle ledd. Overordnet beredskapsledelse gjennomførte 145 møter i 2021. 

Ansatte har omstilt seg, vært omdisponert, jobbet i kohorter, jobbet fra pålagt hjemmekontor, stått på 
og levert tjenester utover det en kan forvente. Dette viser at vi har en organisasjon og en ansattegruppe 
som er omstillingsdyktige, fleksible, står på og tar i et tak når dette trengs. Men, vi ser også at dette har 
gitt oss slitasje på ansatte, og at det vil ta tid å håndtere etterslep på saker, og tid til å ta tak i planer og 
saker som har ligget noe brakk. Oppsummert så fortjener alle ansatte- i alle ledd av organisasjonen 
honnør for den jobben som har vært gjort gjennom en lang pandemi. 

Økonomistyring 

Å følge opp budsjett og regnskap på virksomhetsnivå er et grunnleggende, overordnet mål for meg og 
mine ledere. Å ha god kompetanse på økonomistyring i en kommune er en kontinuerlig prosess. På 
grunn av pandemihåndteringen som foregikk i hele 2021, der fokuset har vært å holde driften i gang, har 
vi nok ikke greit å ha like mye fokus på dette som vi opprinnelig ønsket. Vi ser også at pandemien har 
medført oss ekstra kostnader som overtid, forskjøvet arbeidstid mv. 

Selv om totalen økonomisk sett ble et positivt år for Frøya kommune, viser driften på virksomhetene 
merforbruk. Herav hadde vi økte pensjonsutgifter som gav oss en merkostnad på 11,6 mill kr. 
Oppsummert så er det største overforbruket knyttet til innleie av vikar for å holde en forsvarlig drift, 
barnevern og NAV sosialtjenesten, økte driftsutgifter til strøm, forsikring og utstyr. Å finne den berømte 
flytsonen for riktig utgiftsnivå i forhold til inntektsnivå fortsetter i planperioden og inn i budsjett og 
økonomiplanarbeidet. 

Kommunen har hatt en økning i skatteinntekten også i 2021. Hele 205 mill kr. over forventet og 
budsjettert skatteinngang. I tillegg fikk Frøya kommune 33,4 mill kr. fra Havbruksfondet.  Avkastning på 
fond som Grieg Investor forvalter ble på 7,8 mill kr.  

Som følge av disse ekstraordinære inntektene ble netto driftsresultat på + 88,5 mill kr. for 2021. Nå er 
det viktig i fortsettelsen, å forvalte disse kronene fornuftig.  

Kommunestyret gjennomførte en god økonomidebatt 24. juni 2021. Der ble det debattert et sett med 
handlingsregler knyttet til god økonomistyring og forvaltning der tema som investeringsnivå, lånegrad, 
gjeldsgrad, rentestrategi, gebyrer, eiendomsskatt, mm. De økonomiske handlingsreglene ble vedtatt av 
kommunestyret 23. sept 2021, og vil bli gode styringsregler i fortsettelsen. 
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Internkontroll 

Det er store systemer som settes i sving for å håndtere en stor pandemi. Å ha gode planer i bunn, både i 
forhold til beredskap, men også innenfor internkontroll og kvalitetssystemer, med tydelige strukturer og 
retningslinjer gjør at det blir enklere å håndtere det vi står ovenfor, uansett krise eller hendelse. Å ha 
«orden i eget hus», melde fra internt i organisasjonen om avvik og forbedringspotensialer, har også vært 
et høyt prioritert område for oss i 2021, og vil fortsatt være dette i planperioden.  

Ledelse 

Høsten 2021 kom vi endelig i gang med et felles løft for alle lederne i Frøya kommune. Dette i et 
samarbeid med Hitra kommune. Dette er et lederprogram med fokus på helhetlig lederskap med mål 
om å utvikle gode ledere som påvirker hverdagspraksis og bidrar til bedre arbeidsmiljø, bedre tjenester 
og bedre resultater for kommunen. Lederutviklingen tar utgangspunkt i og bygger på de mål, verdier og 
strategier som er vedtatt i Frøya kommune. 

Driften 

Som årsmeldingen viser har driften gått sin gang ute på virksomhetene. Et gjennomgående tema hos 
alle virksomhetene er selvsagt pandemihåndteringen, og hvordan den har påvirket driften. En annen 
utfordring som sies av flere er kampen om å rekruttere og beholde ansatte. Det er derfor bra at vi i 2021 
startet et grundig arbeid med å reviderer vår arbeidsgiverstrategi og våre lønnspolitiske retningslinjer og 
slik at vi kan spisse «frøyapakken» mot de riktige tiltakene, for nettopp å være en attraktiv arbeidsplass 
med kompetente medarbeidere i alle ledd. 

Vi har feiret flere små og store begivenheter også i 2021. Nordskag oppvekstsenter fylte 30 år, flere 
oppvekstsenter ble sertifisert med grønt flagg, og ikke minst sto Frøya helsetun ferdig høsten 2022. Et 
arbeid som startet helt tilbake i 2014. Dette handler ikke bare om nytt bygg, men om et nytt tankesett i 
hvordan helse og omsorgstjenestene skal være på Frøya i fremtida. 

«ØYA- det skal en hel øy til for å oppdra et barn» har nå gått fra å være et prosjekt, til den viktigste 
tverrfaglige satsingen vi har i kommunen. I 2021 har «ØYA» tatt tak i en negativ samfunnsutfordring vi 
har i Frøya, der vi erfarer at unge voksne velger å ta sitt eget liv. «ØYA» har gjennomført workshops 
sammen med unge voksne og tjenestene, identifisert utfordringene, slik at vi nå kan ut fra det 
utfordringsbilde de har beskrevet i prosessene - iverksette tiltak for å forebygge og styrke barn og unges 
psykiske helse. Det er viktig å minne oss alle på det mantra som ØYA prosjektet handler om;  alt henger 
sammen med alt, og det er det vi hver enkelt gjør som skaper et samfunn og gode oppvekstsvilkår for 
barn og unge. 

I Frøya kommune jobber 542 ansatte, med høye ambisjoner om å utvikle og levere best mulig tjenester 
til alle kommunens innbyggere innenfor den rammen og de rammebetingelser de har til rådighet. Det er 
det denne årsmeldingen viser. 

Kommunedirektøren har som mål å fortsatt sikre en høy etisk standard også i fortsettelsen på de tiltak 
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å ha god og forutsigbar styring av økonomien i 
Frøya kommune. 
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I år legges årsmeldingen frem kun digitalt, gjennom styringsverktøyet FRAMSIKT, det samme verktøyet 
som vi leverer budsjett og økonomiplan i. Denne versjonen erstatter den tidligere kortversjon av 
meldingen og vil bli gjort tilgjengelig for innbyggerne på kommunens hjemmeside.  

Ønsker å rette en spesiell takk til Elin Reppe for vakre Frøyabilder som er brukt i den digitale 
fremstillingen. 

Avslutningsvis så ønsker jeg å takke alle kommunens ansatte, politikere, tillitsvalgte, frivillige, næringsliv 
og øvrige samarbeidsparter for et konstruktivt og godt samarbeid i 2021. Bare sammen greier vi å 
utvikle Frøya til den kommunen vi ønsker å bo og leve i. 

  

Sistranda, 20.03.22 

  

Beathe Sandvik Meland                                                                                          
Kommunedirektør 
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Slik leser du årsrapporten/årsberetningen 
 

Hvordan finne fram på web-siden? 

Års- rapporten/meldingen er blitt helt ny og forhåpentlig lettere å manøvrere i. Den er bygget 
opp rundt tema og moduler og er ikke lenger et fortløpende dokument som starter på side 1 og 
slutter med noter. Dette gir deg som leser frihet til å velge de områdene du er interessert i å lese 
om.  
 
Årsrapporten og årsberetningen som nettside, består av følgende elementer: 

 

Grafikk og nøkkeltall 

Her finner du grafiske framstillinger av hvordan drifta i Frøya kommune har vært i 2021 med nøkkeltall 
som, drifts- inntekter og utgifter, driftsresultat, vår gjeld, hvor mye vi betaler i renter og avdrag, 
sykefravær mm. "Utvalgte nøkkeltall" viser de mest sentrale økonomiske tallene, indikatorene og 
kommunens finansielle måltall. 

Tjenesteområde 

Her finner du omtale av hvert rammeområde med blant annet hvordan drifta i 2021 gikk, utfordringer 
og prioriteringer og omtale av dette.  

Sentrale kapitler 

Sentrale kapitler tilsvarer de tidligere hovedkapitlene i økonomiplanen. Her finner du blant annet 
befolkningsutvikling, flere økonomiske kapitler og budsjettoversikter, driftsregnskap, investeringer og 
vedlegg. 

Satsingsområder 

Under tittelen satsingsområder ligger beskrivelse av pågående og nye satsninger som har blitt 
gjennomført i 2021 og som videreføres i planperioden. 

  

Den samme informasjonen kan også finnes ved å bruke toppmenyen øverst til venstre på siden 
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Om du ikke finner det du leter etter - gjør du følgende: 

• I feltet øverst til høyre (Hva ser du etter) kan du f. eks skrive "helse" - da får du opp alt som er 
skrevet om helse i dokumentet. 

Forklaring av viktige begreper og oversikter i økonomiplanen  

  

Økonomiske rammer 
Alle rammeområdene vises i enten brutto- eller nettorammer. Netto vil si  at rammene er inkludert alle 
utgifter fratrukket inntekter som er direkte relatert til de aktuelle formålene, som øremerkede tilskudd, 
sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og gebyrer. For brutto rammer er ikke inntektene inkludert. 
  
Tabeller med endringer i driftsbudsjettet/driftsregnskapet 
Hvert rammeområdene viser et tabellforslag til driftsbudsjettet og driftsregnskap for 2021. Budsjettet 
for 2021 har tatt utgangspunkt i budsjettet for 2020 for Frøya kommune. Rammene er deretter 
justert for forventet lønns- og prisvekst fra 2020 til 2021.  
 
Forklaring til viktige oversikter og begreper i økonomiplanen 
Økonomiplandokumentet er et sentralt styringsdokument og er en sentral del av kommunens 
virksomhetsstyring. Den omfatter alle Frøya kommunes rammeområder og gir en realistisk oversikt over 
beregnede inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
 
Økonomiplanen består av en drifts del og en investerings del. I det første året legges rammene for 
budsjettåret 2022 der bevilgninger som gjøres er bindene. De siste tre årene av økonomiplanen gir 
kommunen rom for å planlegge mer i detalj i de kommende budsjettår.  
 
Budsjettoversikter i ny kommunelov 
I den nye kommuneloven som er gjeldende fra budsjettåret 2020 vil de obligatoriske 
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budsjettoversiktene og forskrifts skjematene være endret noe. Års-rapporten/meldingen legges derfor 
frem med budsjett- og bevilgningsskjema etter ny lov/forskrift som gjelder fra 2020. 

   

• Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 1A viser kommunens frie disponible inntekter. Dette er 
inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i budsjettet og der kommunestyret avgjør hva 
midlene skal gå til. Inntekter som knytter seg til bestemte formål er inkludert i rammene til de 
ulike budsjettområdene (øremerkede tilskudd, sykelønnsrefusjoner, brukerbetalinger og 
gebyrer). 

• Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 1B spesifiserer bevilgninger til de enkelte 
budsjettområdene og stilles opp i samsvar med den inndeling som er bestemt av 
kommunestyret i Frøya kommune. Budsjettområdene defineres som rammeområder. Et område 
er summen av et antall virksomheter/avdelinger og enheter hvor kommunale oppgaver og 
ressursinnsats knyttes til konkrete behov og brukergrupper. 

• Under frie disponible inntekter finner vi skatt på inntekt og formue, rammetilskudd fra staten, 
eiendomsskatt og andre inntekter som blant annet integreringstilskudd. 

• Hovedoversikt økonomisk drift viser alle kommunens inntekter og utgifter etter hva pengene 
brukes til (både inntekter eller utgifter) - som lønnsutgifter, kjøp av varer og tjenester,  frie 
disponible inntekter og øremerkede tilskudd fra staten samt finansutgifter og disponible midler 
på ulike fond. 

• Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 2A viser kommunens investeringer i varige driftsmidler 
innenfor kommunalområdene, andre investeringsutgifter som utlån av midler samt hvordan 
investeringene er finansiert. Kommunen har ulike finansieringskilder - bruk av lån, 
kompensasjon for merverdiavgift knyttet til investeringsutgifter, tilskudd, overføring fra drift 
mv. 

• Budsjettskjema/bevilgningsoversikt 2B er en oversikt over bevilgninger til investeringer i 
anleggsmidler, og stilles opp i samsvar med det som er bestemt av kommunestyret. 
Oppstillingen av 
bevilgningene skal inneholde bruttobeløp.  
  

Brutto driftsresultat 
De totale driftsinntektene fratrukket utgiftene som er knyttet til den årlige driften av kommunen 
(inkludert avskrivninger) er brutto driftsresultatet. Da er ikke finansinntektene og finansutgiftene 
trukket fra. Det vil si at et godt brutto driftsresultat kan benyttes til å dekke høye rente- og avdrags 
utgifter som følge av høy lånegjeld eller til egenkapital for investeringer samt håndtere uforutsette 
utgifter og svikt i inntektene eller til inndekning av tidligere års underskudd. 
 
Netto driftsresultat  
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket finansinntekter og finansutgifter. Netto 
driftsresultat viser hvor mye som kan benyttes til egenkapital til investeringer eller avsettes til senere 
bruk (disposisjonsfond), og er et utrykk for kommunens økonomiske handlingsrom. Staten legger til 
grunn at kommunene sett under ett bør ha et netto driftsresultat som tilsvarer minst 1,75 prosent av 
driftsinntektene. Netto driftsresultat er det mest brukte resultatbegrepet i kommunesektoren.  

Mer-/mindreforbruk 
Dette er bunnlinjen i kommunebudsjettet. Det er netto driftsresultat fratrukket bruk av fondsmidler 
eller avsetninger av fondsmidler, bruk av tidligere oppsparte midler (fond) og overføring til investering.  
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Kommunen som organisasjon 
 
Vedtatt med virkning fra 2021 

 

  

                          

Sykefravær 

 
    

Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 2,39 % 6,13 % 8,52 % 

 

 

Sykefraværet for 2021 var på 8,52 % noe som er en reduksjon med hele 1,42 % fra 2020. Det er i 
perioden langtidsfraværet som er betydelig redusert med 1,4 % og egenmeldinger er økt med 0,3 %.  
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Statistikken viser totalt at, til tross for pandemi, så har det totale sykefraværet blitt redusert. Året har på 
mange måter vært meget krevende, og det har for virksomhetene vært krevende å jobbe godt nok 
systematisk med sykefraværet.  

Uansett så erfarer kommunen at hver enkelt virksomhet har gjennom året jobbet målrettet med 
individuelle tilrettelegginger og gjennomført dialogmøter i henhold til den lovpålagte 
oppfølgingsplanen.  

Det er jobbet med og implementert en felles strategi for å redusere fraværet og har gode erfaringer så 
langt. Det er etablert tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten og Nav arbeidslivssenter, og 
virksomhetene har fått nødvendig støtte med å håndtere konkrete utfordringer.  

Målsetningen er fremdeles å redusere sykefraværet med inntil 1,5 %. Arbeidet med sykefraværet skal 
alltid være et fokusområde. Det arbeides videre med konkrete planer og tiltak på virksomhetene som vil 
bety mer stabil bemanning på våre tjenester. 

  

Internkontroll 

 
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at 
lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen i kommunen, og skal 
minst en gang i året rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn.  

Internkontrollen etter kommuneloven gjelder administrasjonens virksomhet. Det omfatter alt som er 
innenfor ansvarsområdet til kommunedirektøren og gjelder alle rammeområdene. Internkontrollen skal 
være systematisk, og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.  

Dette er minstekravet til kommunelovens paragraf 25 – 1:  

• Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 
sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunene er ansvarlig for 
internkontrollen.  

Det finnes ikke ett svar på hva som er god internkontroll – hver kommunedirektør bør gjøre seg en 
formening om hva som er god internkontroll og hvordan den skal innrettes og følges opp i egen 
kommune.  

Frøya kommune har en ansatt i stab som har ansvaret for det overordnede internkontrollarbeidet og en 
person som har ansvar for kvalitetssystemet Compilo.  

Det er nedsatt en arbeidsgruppe fra alle rammeområdene som har fokus på internkontroll. Mandatet til 
gruppa er gjennomgå avvik, klager, sjekklister og miljørettet helsevern for alle rammeområdene. En ser 
på gjentagelse og hyppighet, hvilke klager som kommer inn og gir tilbakemelding til de rammeområdene 
som har gjentatte avvik. Gruppa møtes 4 ganger i året.  
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Likestilling 

 
Likestilling 

Kommunelovens §48 pkt.5 sier at.: 

• Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller 
kommunen.  

• Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å 
fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- og 
diskrimineringsloven. 

• Fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, 
livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Kjønnsfordelingen er som følger for Frøya Kommune: 

Menn: 19 % av antall ansatte                    Kvinner: 79 % av antall ansatte 

Forskjellen skyldes at de tradisjonelle «kvinneyrker» er i all hovedsak besatt av kvinner. Dette gjelder 
spesielt innenfor barnehage og omsorgsyrkene som er svært kvinnedominert.  

Frøya Kommune har tatt inn et punkt ved utlysning av stillinger som lyder: 

• Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke 
hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser 
arbeidsplassen om du har behov for det.  

• Hvis aktuelle kandidater av begge kjønn er kvalifisert til stillingen, skal minst en representant fra 
hvert kjønn intervjues.  

I forhold til diskriminering følger Frøya Kommune opp regjeringens intensjon om å bekjempe dette. Det 
betyr at alle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine 
liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuell orientering, funksjonshemming eller etnisk 
bakgrunn. 

Frøya Kommune bestreber seg på en høy etisk standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer, og disse 
snakkes det bevisst om i forskjellige sammenhenger. 

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere ut i 
jobb. Frøya Kommune og DalPro signerte en samarbeidsavtale og intensjonsavtale i 2021 hvor vi skal 
jobbe med målsetningen med å få flere ut i jobb som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet. 

Gjennom denne avtalen har kommunen forpliktet seg målsetningen om av 5% av nye tilsettinger skal 
være med ansatte som har stått utenfor. Denne avtalen er politisk forankret og kommunen erfarer at ett 
tett samarbeid med DalPro vil være av stor betydning. 

I 2021 ansatte kommunen 2 personer som følge av denne samarbeidsavtalen og erfarer at situasjonen 
med pandemien har utfordret når det gjelder å få jobbet godt nok systematisk med dette for å nå 
intensjonen med avtalen. 

  



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 18 av 133 

 

HMS 

 
Helse, miljø og sikkerhet 

I 2021 ble det jobbet aktivt med å sikre at alle virksomhetene hadde en operativ HMS gruppe og det ble 
gjennomført jevnlige møter året gjennom. Referat fra HMS gruppene sendes HR sjef og refereres videre 
til AMU. Det ble også gjennomført kurs i grunnleggende HMS arbeid for ledere og verneombud. 

I 2021 ble det gjennomført 4 AMU. Faste tema var sykefraværet samt rapportering fra virksomhetene. I 
tillegg har AMU revidert kommunens retningslinjer og AKAN og reetablert AKAN utvalget.  

Bedriftshelsetjenesten har utført lovpålagte helsesamtaler, vernerunder og arbeidsplassbesøk. Samt 
bistått kommunen i konkrete oppdrag innenfor psykososiale og organisatoriske forhold.  
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Frøya kommune og FNs bærekraftsmål - status 

 
  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Frøya kommunes overordnede kommuneplan har 
vektlagt flere av FNs bærekraftsmål. For perioden 2019 - 2023 er god helse og livskvalitet, 
rent vann og avløp, Frøya som et bærekraftig samfunn, livet i havet og mikroplast 
fokusområder. 

 God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle 
potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Hvordan helsen vår er, påvirkes av miljø, 
økonomi og sosiale forhold og mål 3 inkluderer mennesker i alle aldre og ivaretar alle 
dimensjonene.  Derfor har Frøya gjennom prosjekt ØYA satt fokus på å Sikre god helse og 
fremme livskvalitet for alle, uansett alder. 

Delmål 3.1: Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør de rustet til 
hverdagen og voksenlivet. 

• Skape helsefremmende skoler og barnehager - med fokus på både psykisk og fysisk helse. 

• Utvikle gode arenaer for organisert og uorganisert aktivitet, både lokalt og sentralt i kommunen. 

• Arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge mobbing. 

• Styrke mangfoldet gjennom å inkludere nye unge frøyværinger. 

• Legge til rette for kontakt mellom generasjoner for gjensidig berikelse.  

• Arbeide for et mangfoldig fritidstilbud. 

• Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsing på å utvikle grunnleggende ferdigheter. 

Delmål 3.2: Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, på 
skolen og i fritida. 

• Legge til rette for kompetanseheving innenfor frivillige og kommunale tjenester som arbeider 
med barn og unge. 

• Øke foreldrekompetansen. 

• Innsats tidlig i et barns liv – å gripe inn tidlig når problemer oppstår eller avdekkes – uavhengig 
av alder. 

Delmål 3.3: Frøya har en aktiv befolkning som føler mestring, tilhørighet og trivsel til Frøyasamfunnet. 

• Legge til rette for levende grender gjennom å støtte grendalagsarbeid. 

• Skape formelle og uformelle møteplasser både lokalt og sentralt. 

• Bidra slik at frivilligheten kan blomstre. 

• Bygge gode idretts- og nærmiljøanlegg, gjerne i samarbeid med andre. 

• Ta vare på Frøyas natur for å gi muligheter til gode opplevelser og friluftsliv. 

Delmål 3.4: Frøya har en befolkning som tar ansvar og har innflytelse, både i eget liv og i samfunnet 
for øvrig. 

• Arbeide for medvirkning fra alle grupper i befolkningen. 

• Gjøre det enkelt for alle frøyværinger å ta de sunne valgene i hverdagen. 
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Delmål 3.5: Frøya bruker de eldre som en aktiv ressurs i lokalsamfunnet. 

• Legge til rette for kontakt mellom generasjoner for gjensidig berikelse. 

• Stimulere til medvirkning fra de eldre. 

• Bidra til at flest mulig kan bo hjemme lengst mulig. 

Delmål 3.6: Frøya som samfunn tenker folkehelse i alt vi gjør. 

• Ha løpende oversikt over folkehelsa og arbeider kunnskapsbasert for å fremme befolkningens 
helse. 

• Jobbe helhetlig gjennom å stimulere til samarbeid mellom det offentlige, frivilligheten og 
næringslivet. 

• Satse på holdningsskapende arbeid. 

• Ha fokus på folkehelse i alle kommunale planer. 

• Vurdere folkehelsekonsekvenser i alle politiske saksfremlegg. 

 Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Hele 1 av 4 personer i verden 
har ikke tilgang til trygge drikkevannskilder. Frøya kommune har gjennom sin store satsning 
på god vannkvalitet og sikker forsyning - både til innbyggerne og næringsmiddelindustrien 
som produserer millioner av laksemåltider per år til verdens befolkning.    

Delmål 6.1: I 2023 skal Frøya kommune jobbe for at kommunens innbyggere har trygge 
drikkevannskilder 

 28 % av Frøya innbyggere kommer fra et annet land og representerer over 30 forskjellige 
språk. Derfor er Frøya kommune opptatt av et lokalsamfunn som er inkluderende, trygge, 
robuste og bærekraftige.   

 Delmål 11.1: Frøya er attraktiv som bosted 

• Utvikle havbyen Sistranda som et sterkt kommunesentrum. 

• Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

• Skape gode arenaer med aktiv informasjon og dialog. 

• Planlegge og tilrettelegge for en variert og mangfoldig bolig- og fritidsbygging. 

• Markedsføre Frøyas fortrinn. 

• Legge til rette for et mangfold av fritidsaktiviteter på og ved sjø, og i hauan. 

• Frøya-samfunnet skal utvikle seg i takt med befolkningsveksten. 

 Delmål 11.2: Frøya er et inkluderende samfunn. 

• Opprettholde gode og trygge arbeidsplasser. 

• Skape formelle og uformelle møteplasser. 

• Etablere servicesenter for tilflyttere. 

• Frøya kommune skal gi ut informasjon på norsk og engelsk. 

• Frøya kommune vil jobbe for at offentlige bygg, private virksomheter, kollektivtransport og 
uteområder er universelt utformet. 
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Delmål 11.3: Frøya har god infrastruktur og kommunikasjon. 

• Satse på trafikksikre veier, med særlig fokus på utbygging av gang- og sykkelveier. 

• Være en pådriver for et godt og tilpasset 

• kollektivtilbud på lands og til vanns. 

• Arbeide for å ha god tilgjengelighet, og hastighet, på bredbånd og mobil. 

Delmål 11.4: Frøya er et trygt sted å leve. 

• Ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønskede hendelser. 

• Kommunens planer for overordnet krisehåndtering og virksomhetenes beredskapsplaner holdes 
oppdatert til enhver tid. 

• Den kommunale beredskapsledelsen skal øve hvert år. 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser utføres hver planperiode i samarbeid med viktige 
samfunnsaktører. 

• Kommunal beredskapsplan og virksomhetenes beredskapsplaner lagres samlet i et 
beredskapsrom. 

• Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafikksikkerhet og 
kriminalitetsforebyggende arbeid. 

Delmål 11.5: Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling mellom næringsliv, det 
offentlige og frivilligheten. 

• Gjennomføre kompetansekartlegging. 

• Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya. 

• Utvikle gode arenaer for partnerskap. 

• Bidra til at kompetansemiljø som Blått kompetansesenter etableres og utvikles. 

Delmål 11.6: Frøya har et mangfoldig næringsliv. 

• Utnytte Frøya sine naturgitte fortrinn. 

• Satse på nye næringer. 

• Planlegge å tilrettelegge nye næringsarealer. 

Delmål 11.7: Frøya er et kraftsenter for den blå revolusjon. 

• Etablere og utvikle kompetansemiljøer. 

• Satse på forsking og utvikling i samarbeid med miljøer innenfor forskning, utvikling og 
innovasjon. 

• Være ledende på å videreutvikle og satse på eksisterende nye næringer. 

• Bidra til forskningssamarbeid basert på den unike muligheten Frøya byr på når det gjelder 
arbeid i det blå praksisfeltet. 

Delmål 11.8: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune. 

• Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet. 

• Vektlegge og løfte fram frivillig innsats og gi frivilligheten gode rammer og utviklingsvilkår. 

• Etablere og legge til rette for et større mangfold innen kultur. 

• Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument. 

• Etablere museum. 
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• Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet. 

Delmål 11.9: Frøya ivaretar kulturarven. 

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

• Bruke kulturarven aktivt i identitetsskapende arbeid. 

 Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, 
kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det 
mulig for menneskene å leve på jorda. Over halvpartene av oksygenet vi puster inn kommer 
fra havet.  

Frøya kommune er opptatt av å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som 
fremmer bærekraftig utvikling. 

Gjennom prosjektet Rent Hav har Frøya kommune i samarbeid med lokale aktører satt fokus på 
MICROPLAST i havet. Det har, over langere tid, vært en massiv innsats for å rydde opp plastavfall i 
kommunes lange kystsone med øyer.   

Delmål 12.1: I 2023 skal Frøya kommune er jobbe bevist for å bevare og bruke havet og de marine 
ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. 

 

Etiske retningslinjer 

 
Frøya kommunes har følgende kjerneverdier i lederskapet: 

• Åpenhet i det vi gjør – der man viser åpenhet i de administrative og politiske prosesser. Skaper 
gode relasjoner og lytter på «orntli». Er endringsvillig og tilpasningsdyktig.  

• Respekt for hverandre – med vennlighet som strategi og tar imot alle med åpne sinn. Møter alle 
likt og er raus. Respektere mangfoldet i organisasjonen og i samfunnet vårt. 

• Engasjement i vår arbeidshverdag – «e på» og tar ansvar. Ser potensialet i alle medarbeidere. 
Legger til rette for at oppgaver blir løst og tilby gode tjenester som vi kan være stolte av.    

• Troverdighet i det vi gjør – er ærlig, har integritet og viser tillitt. Er tydelig. Viser lojalitet.  

 Frøya kommune har innført internkontrollsystemet «Compilo». Compilo er et fullverdig kvalitetssystem 
som inneholder avviksmodul, dokumentmodul og ROS. Full overgang til Compilo ble ikke ferdigstilt i 
2020. 

Frøya kommune jobber bevist med at alle saksopplysninger skal behandles etter offentlighetsloven. Den 
lovpålagte taushetsplikten skal overholdes. Enhver bruk av personopplysninger skal sikres slik at 
enkeltpersoner ikke blir skadelidende. Rutiner skal legges opp slik at kravene til datasikkerhet og 
sletteplikt oppfylles.  

Opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet i Frøya kommune skal behandles 
respektfullt.  Frøya kommune er imot enhver form for diskriminering og mobbing. Alle ansatte har et 
ansvar for å gripe inn eller varsle nærmeste leder dersom de oppdager uakseptabel adferd på 
arbeidsplassen. Dersom nærmeste leder er involvert i problemstillingen, skal saken bringes til neste 
nivå, jfr. Retningslinjer og rutiner for håndtering av dette er beskrevet i vårt internkontrollsystem.  
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Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Kommunene sitt ansvar er beskrevet i veileder for forskrift til lov om kommunal beredskapsplikt:  

• «Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 
sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en 
kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller 
en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid» 

Frøya kommune har gjennom 2 år fått prøvd sitt beredskapssystem. Pandemien har involvert hele den 
kommunale beredskapsledelse. Den kommunale beredskapsplanen evalueres 4 ganger i året, eller når 
ansatte trer ut av ledelsen eller nye kommer inn.  

Frøya kommune har en beredskapsleder som organiserer arbeidet med kriser eller ulykker og den 
kommunale beredskapsplanen har klare ansvarsforhold til hver rolle.  

Beredskapsledelsen har de 2 siste årene gjennomført over 140 møter grunnet Corna-pandemien.  

Covid -19 pandemien 
 
Som for 2020 har 2021 også vært et utfordrende år som følge av Covid-19 Pandemien og har ført til en 
rekke endrede forutsetninger både i forhold til tjenesteytingen og det å håndtere den generelle driften.  

2021 har vært preget av mange utbrudd lokalt. Det har vært lagt ned et stort arbeid både fra 
beredskapsledelse, legekontor, test-team, vaksinasjonsteam, smittesporingsteam, koronamail-gruppa 
og ikke minst i alle tjenester for å tilpasse seg den situasjonen man til enhver tid har vært i. 

Spesielt har det vært meget stor belastning i forhold til renholds- og helsepersonell, likeledes har våre 
ansatte ved våre barnehager og skoler utfordrende tid det året vi har lagt bak oss.  

Tabellen under viser bevilgninger ifb med covid-19 til Frøya kommune utbetalt over rammetilskuddet i 
2021 

 

Budsjettpremisser - oppsummert 
 
Følgende budsjettpresser er innearbeidet i budsjettet 2021:  

1. Måltall/økonomiske styringsparameter/indikatorer:  

• Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto driftsinntekter 

• Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 

• Langsiktig gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, VAR og andre selvkostområder) som andel av 
brutto driftsinntekter 
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• Netto finansutgifter som andel av brutto driftsinntekter 

• Netto rente- og avdrag på eksponert gjeld som andel av brutto driftsinntekter i % 

• Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter. 

Kommunestyret vedtok videre at når handlingsregler omtales/beskrives brukes indikatorer beskrevet 

som et barometer inndelt i RØD, GUL og GRØNN   

Der fokuset er på de parameter som ligger på rødt og gult nivå og skissere tiltak for hvordan man kan gå 
fra rødt til gult til grønt.  

Øvrige premisser:  

• Tettere oppfølging og veiledning av økonomistyringen på virksomhetsnivå. Det har ikke vært 
premisser for bruk av bevilgningene utover ambisjoner og mål beskrevet i den verbale delen av 
budsjettet. De er definert gjennom prioriterte satsinger og utfordringer for rammeområdet. 

• Tettere oppfølging og veiledning av sykefraværet på virksomhetsnivå og med det redusere 
sykefraværet med inntil 1,5 % fra forrige år. 

• Tettere oppfølging av visjonen om NULLMOBBING ved våre barnehager, skoler og blant barn og 
unge generelt.   

  

Status mål og satsinger 

Levekår og folkehelse 

 

Status på satsningsområde 

Kommune 3.0 «Samskapingskommunen» 

Ifølge Kommuneproposisjonen 2020 står offentlig sektor overfor store utfordringer, med blant annet 
strammere økonomiske rammer, demografiske endringer og klimaendringer. Den demografiske 
utviklingen har gjort at kostnaden ved å opprettholde samme standard og dekningsgrad i kommunenes 
tjenestetilbud har økt med i underkant av 2,5 milliarder kroner årlig de siste fem årene. Regjeringen 
mener derfor det er viktig å satse på innovasjon, omstilling og effektivisering for å møte utfordringene 
som kommer med strammere kommuneøkonomi og mer komplekse oppgaver. Det krever nye modeller 
og metoder for hvordan kommunene skal utøve sine ulike roller i velferdssamfunnet og i samarbeid med 
andre aktører. Hvordan få mer ut av de ressursene vi har tilgjengelige, og hvordan sørge for at 
ressursene blir brukt på en god måte? 

Kommunikasjon, innbyggerdialog og samskaping med næringsliv har vært dagsordenen i 2021 og 
fokuset vil ytterligere blir forsterket i 2022 og ut denne planperioden. Med samskaping menes det: «når 
to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere 
problemer og designe og implementere, nye og bedre løsninger».  

Brukerorientering, tilgjengelighet og service skal således være ett av våre utviklingsområder. At 
"innsiden reflekteres på utsiden" skal være den gode ledetråd i dette viktige arbeidet. 
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ØYA 

ØYA er av administrasjon og politisk ledelse omprioritert fra prosjekt til satsning. Det har medført et 
behov for endring av styringsmodell. Styringsgruppen består nå av alle kommunalsjefer sammen med 
prosjektledelsen. Det er en tett relasjon til strategisk ledergruppe,  samt at lederforum har fått en rolle 
som rådgivende gruppe i ØYA. Dette sikrer god implementering og informasjonsflyt i alle ledd av 
organisasjonen, samt et nødvendig løft for eierskap i alle prosessene i ØYA-satsningen. Justeringen av 
styringsmodellen og implementering og forankring av denne, har vært hovedfokuset i 2021. 

Rollemodell  

Det er så langt utarbeidet 2 filmer som fra ungdommens side beskriver hva de ser som gode og dårlige 
rollemodeller. I 2021 har det vært gjort lite i dette delprosjektet, men det er tenkt tanker for hvordan 
denne aktiviteten skal implementeres i ordinær drift – slik at man sikrer 1 film per år og god 
involvering/gjennomføring fra ungdommens side. 

ICDP  

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP står for International Child Development Programme 

Kommunen  har systematisert arbeidet med foreldreveiledningsprogrammet ICDP. Det er laget en 10-
års plan for gjennomføring av foreldregrupper og grupper blant ansatte. det er fokus på å gjennomføre 
grupper for foreldre i 8.trinn .slik prosjektet vedtok, så for foreldre for 0-6 årsgruppen, deretter vil 
gruppen 7-13 år bli prioritert.  

Kommunedirektøren  holder på å utdanne to ICDP-trenere. Disse har fått 20% av sin stilling dedikert til 
ICDP-koordinering. Vi har med disse startet en ny runde med opplæring av ICDP-veiledere, der er det 6 
nye veileder under utdanning. Det er opprettet et ICDP-nettverk for alle som jobber med ICDP i Frøya 
kommune.  

2 ICDP-veiledere  er sertifisert innen minoritetsversjonen av ICDP, ansatt i flyktningtjenesten og 
2  virksomheter i oppvekst som gjennomfører ICDP-grupper for sine ansatte.  
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Foreldremøteplan  

Foreldremøteplan -prosjektet er et prosjekt som ble startet opp i starten av ØYA. Målet var å utarbeide 
en felles mal for foreldremøter i barnehage og skole som sikrer at tema, verktøy for gode lærende møter 
og gjennomføring er basert på samme plattform i hele kommunen. Planen ble ferdigstilt før skolestart 
2021 og er i implementeringsstadiet på alle skoler og barnehager.  

0-24  

I 0-24 har vi gjennomført hospitering i alle tjenester i kommunen og fremstilt en rapport etter denne 
hospiteringen. Vi er nå inne i en prosess der funnene fra hospiteringen blir tatt med tilbake til 
tjenestene våre som skal utvikle et forslag til tjenesteutvikling.  

Vi har jobbet med brukermedvirkning, og vi har satt sammen et brukerpanel som skal hjelpe oss med å 
alltid ha brukerperspektivet i fokus.  

Sammen med noen få familier tester vi ut nye arbeidsmåter med fokus på helhetlig koordinering av 
behov i hele familien.  

Absolutt  

I Absolutt har vi jobbet med konkretisering av mål. Vi har endt opp med en målformulering som sier at vi 
ønsker å:  

«Ha ett godt system for at politikere og administrativ ledelse har kunnskapsgrunnlaget de trenger for å 
være gode premissleverandører for barn og unges oppvekstvillkår, og at barn og unge har medvirkning 
og innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst».  
 
Ut fra denne målsettingen er det utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektperioden, dette arbeidet 
starter fortløpende.  

Psykisk helse – unge voksne 

I etterkant av flere selvmord blant unge voksne i kommunen vår og nabokommunen Hitra, initierte en 
av de etterlatte familiene en innsamling av penger til et såkalt ØYA-fond – psykisk helse unge voksne. 
Ønsket var at temaet skal settes på samfunnsagendaen og at man sammen som samfunn skal finne gode 
måter for å forhindre at flere kommer i den situasjonen at de ser selvmord som den eneste løsning. 

De midlene som kom inn ble brukt til en samling av unge voksne i Klubben grendehus våren 2021, og 
dette ble starten på et omfattende prosessarbeid som har gitt oss et enormt godt innblikk i hva unge 
voksne mener er status, hva som kan gjøres og hvilken rolle hver enkelt av oss kan ha i dette arbeidet. 
Det har vært gjennomført totalt 3 prosesskvelder med ulike deltakere: unge voksne, foreldre/foresatte, 
næringsliv, politikere, administrasjon og ledelse i kommunen og fagfolket i tjenestene. Her har vi i løpet 
av prosessen fått innspill til gode tiltak, en omfattende refleksjonsprosess omkring samfunnskultur og 
hvordan vi er mot hverandre samt tanker omkring hvordan vi rigger de kommunale tjenestene.  
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Målet i løpet av 2022 er å foredle disse innspillene og lande tiltak som harmoniserer og gjenspeiler det 
unge voksne har gitt oss av informasjon, innspill og ønsker – slik at vi sammen skaper bedre 
lokalsamfunn og kommunale tjenester som forhindrer og forebygger selvmord/selvskading og 
utenforskap. 

Samordning av Lokale rus og kriminalitetsforebyggende Tiltak (SLT) 

I SLT arbeidet er det fokusert på felles politiråd med Hitra kommune der prosessen med psykisk helse 
blant unge voksne blant annet har fått mye oppmerksomhet. Vi har jobbet med å reetablere SLT-
modellen i kommunen slik at vi vil få bedre samordning av tiltak med fokus på rus- og 
kriminalitetsforebygging, gjennom mer eierskap til modellen og forankring av arbeidet. Vi har å jobbet 
med å belyse sammenhengene mellom fokuset i SLT arbeidet og ØYA-satsningen. Vi har startet arbeidet 
med å revidere/utvikle ruspolitisk handlingsplan og alkoholpolitiske  retningslinjer. Utvikling av 
plandokument vil være fokus også fremover, samtidig som det skjer mye godt SLT arbeid og direkte 
tiltak ute i tjenestene våre hver eneste dag.  

  

Natur, miljø og klima 

Status på satsningsområde 

 
På grunn av havstrømmen som driver forbi øyrekka er Frøya kommune den kystkommunen som blir 
størst påvirket av marint avfall. Med havstrømmene drives store mengder avfall i land og forurenser 
viktige hekkeområder for sjøfugl. Det blir observert store mengder med plast og avfall på øyer og 
holmer i kommunen. I den forbindelse har Frøya kommune også i 2021 hatt stort fokus på marin 
forsøpling. Det ble vedtatt i 2018 å bruke 1 million kroner per år i 4 år fra havbruksfondet til dette 
formål, siste år blir 2022. I 2021 ble disse midlene brukt til strandrydding av frivillige og profesjonelle. 
Noe av midlene ble også brukt til miljøuka som ble gjennomført i september. Grønt flagg er innført hos 
de fleste skoler og arbeidet fortsetter.  

Det ble totalt felt 55 hjort under jaktsesongen 2021. Dette er det høyeste fellingstallet Frøya har 
registrert. Ut i fra fellingsstatistikken og rapporter fra publikum ser det ut til at hjortebestanden er i 
stadig vekst. Det jobbes med diverse forvaltningstiltak for å begrense bestandsveksten. 

Forprosjektet i sitkagranprosjektet ble gjennomført. Det ble hogget 5000 m3 med sitkagran på 
strekningen Flatval – Sistranda. Evalueringen viste at dette er gjennomførbart for den resterende 
bestanden av sitkagran på Frøya, pluss at publikum var generelt positiv til hogsten av sitkagran. Høsten 
2021 ble det vedtatt at Frøya kommune skal gå videre med prosjektet. 
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                                 Figur 1: Oversikt over innbyggertall og utslipp. 

 

  

                                  Figur 2: Oversikt over utslipp og innbyggertall fortsettelse. 
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                                  Figur 3: Konsekvensene av havnivå økningen i 2090. 

 

  

Samfunn, næring og kultur 

 

Status på satsningsområde 

 

Næring  

Fokus på rammevilkår og tilrettelegging for nyetablering og videreutvikling innenfor næring er et tydelig 
mål for kommunen. Målsettingen er at vi skal ligge i forkant, ved utvikling av nye næringsareal og kunne 
medvirke til å finne økonomiske løsninger. Havbruksnæringen - med underskogen av underleverandører 
- er solid på Frøya, med stor grad av lokalt eierskap (kapitalsterke lokalpatrioter) og et uttalt ønske og 
muligheter til ekspansjon, i verdiskapning og sysselsetting. Etableringen av BLÅTT kompetansesenter, 
med samling av bedrifter i bransjen, har skapt ei klynge og samlingsplass innen havbruk, der også FoU-
aktørene, som Sintef og NTNU, har funnet sin naturlige arena. Dette ønsker vi å videreutvikle i 
planperioden og det sees mot nye næringer i så måte. 

Den store veksten i næringslivet på Frøya gjør at det til stadighet er behov for nye areal. De uttalte 
arealbehovene er beskrevet etter faktorer som sjønært, ikke sjønært og sentrumsnært og ikke 
sentrumsnært. Ut fra dette har det i 2021 vært prioritet å få på plass et kunnskapsgrunnlag og 
beslutningsunderlag for den nye næringsplana som skal utarbeides i første del av planperioden. 

Kystfiske har tradisjonelt vært viktig for Frøya. Vi opplever at unge mennesker satser på yrket. 
Kommunen har innført en lånegarantiordning for unge fiskere, for å understøtte etableringen av egne 
virksomheter. Frøya er fortsatt en av de største fiskerikommunene i fylket. Å legge til rette for fortsatt 
fiskeri på Frøya er et mål. 

Landbruket i kommunen er, og har vært kombinasjonsbruk. Majoriteten av jordbrukerne har sauehold, 
men det er fortsatt noen bruk som driver med melk- og kjøttproduksjon. Landbruksnæringen har ofte 
blitt oversett grunnet de store verdiene som skapes i havbruket. Likevel gjør de en uvurderlig innsats for 
Frøya, først og fremst ved å vedlikeholde kulturlandskapet og bidra i kampen mot gjengroing av øyene i 
kommunen. Videre bidrar de også til den nasjonale selvforsyningen av mat og råvarer, som igjen har fått 
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et økt fokus etter mange år med nedbygging og nedprioritering av det norske landbruket. Det er derfor 
viktig å ta vare på de landbruksressursene vi har i form av dyrka- og dyrkbar mark, slik at grunnlaget for 
videre drift ikke går tapt. I den nye planperioden er det derfor viktig å sette et lys på vårt lokale 
landbruk, og skape planer og strategier som tar høyde for at Frøya fortsatt skal ha et levende landbruk, 
som opprettholder kulturlandskapet og Frøyas identitet.  

Nyetablering av kommunalt næringsfond har vært positivt for mange nyetablerte foretak i kommunen. 
Med rundt 15 innvilgede søknader pr år, har næringsfondet gitt gode forutsetninger for både 
nyetableringer og videreutvikling av foretak. Tilskudd fra næringsfondet skal være utløsende, og skal 
lette totalfinansiering av investeringer. Dette er en fortsatt satsing for kommunen. 

Frøya har en samarbeidsavtale med Frøya Næringsforum (FNF) in reiseliv. FNF har ansvar for 
koordinering av innsatser for reiselivsnæringen samt utvikling av reiselivsstrategi for kommunen. 
Samarbeidet med Hitra kommune har utviklet seg positivt. 2021 har også vært et spesielt år med tanke 
på Korona-situasjonen. Innsatser for å hjelpe og styrke reiselivsaktører håper vi har bidratt til at de 
overlever en krevende tid og at de i samarbeid, kommer styrket ut av situasjonen. Satsing på kortreist 
mat og industriturisme har gitt positive effekter. Dette samarbeidet vil vi videreutvikle i planperioden. 

Nærmere beskrivelse av kommunens arbeid med næring finner du under kapitlet Kommunens 
tjenesteområder og flisa Fellestjenester.  

Uttian Næringsområde  

Statsforvalteren varslet innsigelse på reguleringsplanen seint i 2020. Kommunestyret egengodkjente 
detaljreguleringsplanen mot innsigelse fra sektormyndighet og anmodning om mekling ble sendt til 
Statsforvalteren. Meklingsmøte ble gjennomført i februar uten resultat. Kommunestyret vedtok i mai å 
sende innsigelsen fra Statsforvalteren til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig 
avgjørelse. Det ble foretatt befaring og møte med KMD, Miljødirektoratet, Klima- og Miljødepartementet 
og Statsforvalteren i oktober og kommunen mottok endelig avgjørelse fra departementet tidlig i 2022. 
Kommunal- og Distriktsdepartementet godkjenner ikke reguleringsplan for Uttian næringsområde. 
Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages. 

Vindkraft  

En større hendelse i november med havari av vingeblad på en turbin. Hendelsen aktualiserte behov for 
dialog med flere parter for å fastlegge hvem som hadde ansvar for ulike typer av hendelser, både i og 
utenfor konsesjonsområdet. Det ble avklart at NVE er tilsynsmyndighet i konsesjonsområdet og 
kommunen er tilsynsmyndighet utenfor konsesjonsområdet. 

Trafikkrådet  

Det er lagt vekt på utsending av forespørsler fra AtB – sommerrute/ vinterrute/ koronarute. Det er 
behandlet flere forespørsler fra brukere. Har fått gjennomført flere justeringer av rutetilbudet, i godt 
samarbeid med AtB. Trafikkrådet har vært sentral i dialogen med AtB. Høsten 2020 ble det i Fylkestinget 
vedtatt å øke fergekapasiteten i Øyrekka-sambandet, med en økning fra 15 til 25 pbe (personbilenheter). 
Samtidig skal kapasiteten til Nord-Væra økes i sommermånedene. Fylkestinget avsatte også midler for at 
dette skulle tre i kraft fra sommeren 2022. 
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Kommunalt Næringsfond  

Totalt 47 søknader i 2021, 2 søknader ble trukket. Formannskapet har fattet vedtak om tilskudd på totalt 
4.106.476 i 2021, 1.921.267 utbetalt. Næringsfondets vedtekter og satsningsområder ble diskutert politisk 
og styringsdokumentet «satsningsområder» og faktorer som skal vurderes i nye søknader ble politisk 
behandlet og justert i mai. Næringsfondet har gitt støtte til flere unge til etablering av fiskerivirksomhet. 
Næringsfondet har også finansiert flere initiativ knyttet til reiselivet og turistnæringen, bl a fysisk 
turistinformasjon i Kulturhuset. 

Korona-tilskudd 

Kommunen har i flere runder fått tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning for lokale 
virksomheter. Midlene har blitt utlyst og flere bedrifter har fått tildelt midler for å dekke ekstra kostnader 
eller tap av omsetning ifm korona-pandemien. I hovedsak har det vært bedrifter innen overnatting, 
restaurant, arrangement og handel som har fått tildelt midler. 

Eiendom  

Som stor grunneier, får kommunen henvendelser med ønske om å erverve eiendom. Det er eiendommer 
i regulerte områder som Holahauan, Beinskardet og Nesset. For Holahauan er det fått montert et 
informasjonsskilt med oversikt over området og kontaktinformasjon. Næringsaktører har hatt behov for 
utvidet areal for ekspansjon av sin virksomhet. Flere handelsbedrifter har behov for å etablere seg sentralt 
på Sistranda, ekspansjon av Blått kompetansesenter med byggetrinn 2, utvidelse av Guri Kunna vgs, 
etablering av hurtigladestasjon på Sistranda, flere henvendelser i Øyrekka for etablering av glamping, 
hengekøyer, kunstinstallasjon, nausttomter og tilleggstomt eksisterende eiendommer. 

Frøyatunnelen – rehabiliteriing  

Det er arbeidet med lanlegging og rehabilitering i  dialog med Fylkeskommunen. Stort engasjement fra 
lokalt næringsliv. Kommunen har engasjert næringsforeningen for samarbeid og dialog med 
næringsaktørene. Det ble opprettet ei styringsgruppe for prosjektet, med representasjon fra 
kommunene.  

Kommunen har hatt løpende dialog med Fylkeskommunen og Frøya Næringsforum. Oppdrag ble også gitt 
til Frøya Næringsforum for oppfølging. Vi har flere politiske vedtak knyttet til Frøya-tunnelen og Frøya-
miljøet fremmet krav om etablering av rømningstunnel for å ivareta sikkerhet og beredskap. Frøya har 
hatt direkte dialog med fylkespolitikere. I prosessen engasjerte vi Norconsult for å vurdere krav ihht 
Tunnelsikkerhetsforskriften og vi engasjerte Bjerkan Stav for å vurdere de juridiske aspektene. Vi har 
deltatt i styringsgruppa for prosjektet. Vi har hatt direkte dialog med Vegdirektoratet og invitert oss inn i 
møte med Trøndelagsbenken. Kommunestyret vedtok medfinansiering av prosjektet. 

Solflyt1  

I prosessen har kommunen deltatt i arbeidsgruppa med ordfører, kommunedirektør, forvaltning og 
næring. Det er gjennomført oppfølgingsmøter med Equinor annenhver uke. Det ble arrangert et webinar 
der bedrifter i Øyregionen ble invitert, med tanke på lokale leverandører. Equinor har i dag flere lokale 
samarbeidspartnere. Fiskarlaget har blitt hørt i hele prosessen og har tilført prosjektet verdifull kunnskap 
og informasjon. Prosjektet har blitt forsinket og det er primært finansieringsløsningen som er årsak til det. 
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AtB  

Ny anbudsperiode fra 2024. Løpende dialog med AtB. Kommunen og Trafikkrådet har blitt utfordret på 
flere deler i anbudsprosessen. Anbudet blir lagt ut i mars 2022. 

Autonom buss – Sula 

AtB hadde en pilot på Øya i Trondheim - test av autonom buss. AtB foreslo at dette også kan testes ut på 
Sula. Vi hadde innledende diskusjoner fom mars med Sintef, AtB, VY og Trønderenergi. Det resulterte i en 
søknad til Regionalt Forskningsfond og forprosjektet ble tildelt 700.000 kr i september. Kommunestyret 
vedtok en medfinansiering på 200.000 kr. Kommunen har kanalisert mye av arbeidet gjennom Blått 
kompetansesenter. Det ble arrangert et folkemøte på Sula i september og en spørreundersøkelse ble 
siden gjennomført. Prosjektet har sett på behov for en transportløsning på Sula, muligheten for å benytte 
autonom buss, teknologi og valg av kjøretøy, ladeløsninger og samfunnsnytten. Viktig for etablering av 
tjenesten, er å finne forsvarlig finansiering av drift. 

Øyrekka Folkehøgskole (ØFH)  

ØFH fikk forprosjektmidler fra staten i 2020. Det er et kraftig signal om at ØFH får driftsmidler og kommer 
på statsbudsjettet fra HT-21. ØFH varslet oppstart av reguleringsarbeidet. Kommunen har avsatt areal for 
etablering av ØFH på Mausund. Kommunen har tatt ansvar og kostnader for reguleringsplanarbeidet. 

Strategisk Næringsplan (SNP) 

Oppstart av rullering av SNP. Næringsrådgiver og Planavdelingen samarbeider i arbeidet. SNP har blitt 
diskutert i formannskapet. I arbeidet har vi spesielt fokus på næringsareal og reiselivet, med egne del-
strategier. Det er gjennomført flere møter med næringslivet, bl a et lunsjmøte. Et folkemøte ble 
gjennomført og spørreundersøkelse til næringslivet la grunnen for videre arbeid. I prosessen har vi hatt 
en ekstra runde med oppdrettsnæringen, da med fokus på landbaser og elektrifisering av flåten.  

 

Organisasjonen Frøya kommune 

 

Status på satsningsområde 

Budsjettkontroll 

Økonomioppfølgingen på rammeområdene og virksomhetene har også i 2021 vært et høyt prioritert 
området.  Dette har vært viktig for å videreutvikle og opprettholde god kompetanse og oppmerksomhet 
på budsjettet og økonomistyringen. I en organisasjon som Frøya kommune med utstrakt delegering av 
oppgaver er oppfølging av oppgaver og økonomi – svært viktig. FRAMSIKT, vårt nye budsjett og 
rapporteringssystem, har bidratt til at våre virksomhetsledere har et oversiktlig verktøy for analyse, 
budsjettering, økonomistyring, rapportering og virksomhetsstyring skjer på en enda bedre måte.     
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Kommunedirektørens internkontroll og personvern (GDPR) 

Kommunedirektøren har og vil fortsatt ha fokus på internkontroll og personvern. Internkontroll inngår 
som en sentral del i virksomhetsstyringen. God internkontroll skal bidra til at organisasjonen når mål, 
overholder lover, vedtak, økonomiske rammer og interne rutiner, for slik å forebygge styringssvikt, feil 
og mangler. Det arbeides derfor med målekart, som presentert for formannskapet.  

Kommunedirektøren vil i denne handlingsplanperioden ha særlig fokus på følgende aktiviteter: 

• Implementere Kommunedirektørens internkontroll system basert på KS sitt forslag 

• Følge opp punktene for virksomhetsstyring og implementering av målekart på rammeområdene 

• Arbeide med risikoanalyse og risikostyring (ROS) 

• Gjennomføre interne revisjoner ut fra analyse av ROS  

Ledere på alle nivåer har ansvar for å etablere og følge opp den interne kontrollen for sine 
tjenesteområder i samsvar med delegerte fullmakter.  

Resultatet av økt fokus på internkontroll og personvern oppfattes av ansatte som god. Vi seer en tidlig 
større bevissthet rundt temaet og tematikken selv om situasjonen i 2020, rundt pandemien, har i større 
grad vært utøvende enn strategisk når det gjelder internkontrollen. Det har handlet om å løse 
utfordringer her og nå, snarere enn å tenke for fremtiden. Dette har også ført til at frister for 
gjennomførte internkontrollaktiviteter har måtte utsettes. 

Kompetanseutvikling 

For å møte fremtidens tjenester er etter- og videreutdanning av ansatte er og har vært et 
satsningsområde for Frøya kommune. Stadig nye oppgaver/tjenester og nye retningslinjer gjør at det 
stilles stadig høyre krav til ansatte. Dette ser man spesielt innen prosjektet morgendagens omsorg, men 
også innen brannvern, kompetansekrav hos lærere etc.  Lederutdanning er også etterspurt og aktuelt i 
en moderne kommune. Kompetanseutvikling av ansatte er derfor hyperaktuelt innen alle 
rammeområdene.  

Frøya kommune erkjenner at vi blir oppfattet som en utkantkommune i forhold det å rekruttere og 
beholde kvalifisert arbeidskraft og har for å kompensere for dette etablert FRØYAPAKKEN. En 
tiltakspakke som ble etablert i 2013. Målgruppen er nye faste ansatte. Innholdet er blant annet ekstra 
lønnstrinn og høyere lønnsplassering ved at for eksempel sykepleiere gir 10 års ansiennitet og alle med 
høgskoleutdanning gir 8 års ansiennitet. Ettergivelse av studielån, 10 % maks kr. 25.000 pr. år. Dette 
gjelder for virksomhetsledere, ingeniører, førskolelærere, vernepleiere, sykepleiere og lærere. Et 
tilbakeblikk på Frøyapakken ser vi at effekten ikke har vært som forutsatt i det å beholde personell. Som 
følge av dette har det vært nedsatt en gruppe for å evaluere Frøyapakkens innretning og 
omfang.  Implementering av “revidert utgave" av Frøyapakken skjer våren 2022. 
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Miljørettet helsevern (MHV) 

Tilsyn 

Det ble i 2021 inngått en abonnementsavtale med Sintef Norlab om gjennomføring av tilsyn i henhold til 
lovkravet innenfor miljørettet helsevern i Folkehelseloven. Kommunen har i perioden 2020-2021 
gjennomført tilsyn på alle barnehager og skoler i kommunen. Avtalen med Sintef Norlab sikrer en 
kontinuitet i dette arbeidet og i arbeidet med tilsyn av andre virksomheter i kommunen som er pålagt 
jevnlig tilsyn/oppfølging fra kommunens side. 

Forum MHV 

Forumet består av ansatte fra helse, oppvekst og allmenne og tekniske tjenester og sikrer månedlig 
gjennomgang av avvik innmeldt til kommunens avvikssystem. Dette sikrer vurdering av risikobaserte 
tilsyn ute i virksomhetene. 

Klagebehandling/høringer 

Det har i løpet av 2021 vært jobbet med vurdering av helsekonsekvensutredninger, høringer i 
forbindelse med plassering av avløpsanlegg, samt vurderinger av saker innenfor støy og lukt. 

Smittevern 

Covid-19-pandemien 

Kriseteam 

Kriseteam har vært utkalt i 5 konkrete hendelser i løpet av 2021. Alle hendelsene har fordret stor innsats 
fra deltakerne i kriseteam. Kriseteamet har utviklet seg til å bli et trygt, fremoverlent, proaktivt og 
selvgående team – med stor tverrfaglighet, empati og kunnskap. For 2022 må det jobbes med bedring 
av rammer for teamet slik at man beholder den kompetansen som er bygget og skaper videre 
kontinuitet og utholdenhet i arbeidet. 

Digitalisering og utvikling 

2021 ble annerledesåret med stort fokus på arbeid med koronapandemien og omdisponering av 
ansatte. Dette har ført til at noen av de planlagte tiltakene ble satt på vent. På tross av dette ble flere 
gode tiltak gjennomført. 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 35 av 133 

Velferdsteknologi 

Pandemien har gitt et ekstra løft i forhold til å ta i bruk teknologi, og det har vært en merkbar økning i 
etterspørselen etter digitale løsninger og velferdsteknologi både blant ansatte og brukere. 

• Prosjektering av teknologi i Frøya Helsetun ble fullført og avsluttet. 

• Akseptansetest av teknologien i Helsetunet gjennomført med entreprenører og leverandører. 

• Planlagt og gjennomført opplæring av 110 ansatte og ledere i bruk av teknologien, hvor 
Dynamisk Helse stod for undervisning via Teams. 

• Utarbeidet rutiner, tjenestebeskrivelser og samtykkeerklæring for bruk av teknologi i samarbeid 
med avdelingsledere. 

• Jevnlige møter med fagpersoner for velferdsteknologi for kompetansedeling og planlegging av 
implementering av velferdsteknologi. 

• Planlegging av oppstart for bruk av velferdsteknologi i Helsetunet sammen med fagpersoner for 
å sikre vellykket implementering. 

• Igangsetting av digitalt tilsyn hos to nye brukere. Erfaring fra dette var gevinster i form av utsatt 
behov for langtidsplass i 6 mnd. for en bruker., økt trygghet for bruker og pårørende, og 
effektivisering av tjenesten for ansatte.  

• Videre utrulling av multidosedispenser for hjemmeboende brukere, fikk også en bruker i BAM. 

• Presentasjon av prosjektet på fylkeslegens omsorgskonferanse via Teams. 

Værnes respons 

Det ble gjennomført tilkobling til responssenter for mottak av trygghetsalarmer i Frøya Kommune. 

To representanter fra Værnes respons kom til Frøya og gjennomførte opplæring av ansatte i mottak av 
alarmer. 

Fagpersoner for velferdsteknologi og hjelpemiddeltekniker gjorde en formidabel innsats med å bytte ut 
115 trygghetsalarmer hos hjemmeboende brukere, og registrere de nye alarmene i nytt digitalt system. 

Digitalisering 

Det var planlagt å sette organisasjonsstrukturen rundt arbeidet med å lage handlingsplaner for 
digitalisering i Frøya Kommune, men dette ble ikke gjennomført på grunn av omdisponering. 

Allikevel er det gjennomført noen tiltak i forhold til dette. 

• Dialogmøter med leverandører for nytt system for koordinatorer i 0-24, barnevern, helse, og 
oppvekst. 

• FIKS Digisos – svar inn og oppdatering av saksopplysninger for søkere av sosialstønad. 

• Deltager i nettverk og ressursgruppa i Digi Trøndelag 

• Gjennomført innlegg om gevinstrealisering for medlemmer av ressursgruppa DigiTrøndelag. 
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Helseplattformen 

Arbeidet med bygging av Helseplattformen har pågått som planlagt gjennom hele året.  

Foreløpig tidspunkt for oppstart i Frøya Kommune er november 2023. Dette betyr at planleggingsfasen 
starter 01.05.2022. 

Nye interkommunale samarbeid 

Frøya er en liten kommune i sterk vekst, med små og sårbare fagmiljø. Det stilles imidlertid de samme 
krav til en liten kommune som til store når det gjelder håndtering og etterlevelse av nye lover, og 
forskrifter gitt fra statlige myndigheter. Interkommunale samarbeid med nabokommune(r) vil 
kompensere for denne sårbarheten. Kommunedirektøren har fått i oppgave i forbindelse med 
budsjettvedtaket for 2021 - 2024 å identifisere de mest sårbare områdene og foreslå nye mulige 
samarbeid bl.a med Hitra, men også mot større regioner. De samarbeidene som pr dato er løftet frem 
og som det jobbes med er: 

• Politisk vedtak om å utred en felles Brann og Redningstjenester i Orklandsregionen, evt sammen 
med Trøndelag Brann & redningstjeneste IKS.  

• Regnskap og lønn - er i prosess. Felles arbeidsgruppe fra  begge kommunene er etablert.  

• Ulovlighetsoppfølging/tilsyn - i prosess. Utrede felles Tilsynsmyndighet i Hitra og Frøya 
kommuner. 

• Barnevern - er fortsatt i utredningsfasen.  

Lederskap 

Godt utøvd lederskap er nøkkelen for å lykkes med målsetninger i organisasjonen.  Å investere i å utvikle 
et godt lederskap er derfor en viktig prioritering i plan perioden. Dette gjelder alle ledere på alle nivå i 
organisasjonen. Å bygge gode arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, fordi det er der den 
faktiske tjenesten ytes. I 2021 startet et Hitra og Frøya kommuner et kompetansehevingsprogram for 
mellomledere. For mer info se kapitlet Status oppdrag for kommunen og flise administrative satsninger.  

Lederplakaten ble innført 2020 og jobben i 2021 og framover blir å etterleve de kjerneverdier vi i dag 
har sagt skal gjenspeile ledelsen i Frøya kommune.  
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Befolkningsutvikling 4. Kvartal 2021 

 

År 
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Befolkningsvekst 2015-2022 

I perioden 2015-2022  har befolkningen i Trøndelag økt med 5,5% eller 24 745 personer. 

Ser man på perioden 2015 til 2022 er det Frøya,  Trondheim og Skaun som har hatt den sterkeste 
befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 13,6%, 10,2 % og 9,0 %. Frøya er det 
arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av årsaken til 
befolkningsveksten.  

Folketallet på Frøya er per 31.12.21 på 5265 som tilsvarer 1,2 %. 
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Sysselsetting 

 

  

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i 
referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, 
ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som 
sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. 
Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. 
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Investeringer  
 
VAR-området:  

Innenfor VAR-området er det stor aktivitet og et høyt investeringsnivå for å kunne levere gode og 
tilstrekkelige vann- og avløpsordninger overfor innbyggerne og næringslivet.  Kommunen har i 
tilknytning til dette fått utarbeidet og vedtatt hovedplaner for vann og avløp, men den raske utviklingen 
innenfor både bolig og næring tilsier at revideringen av disse planene må skje på et tidligere tidspunkt 
enn først forutsatt.  

For å kunne jobbe helhetlig er det formålstjenlig at alle hoved- og temaplaner ses opp mot rullering av 
kommuneplanen slik at det er samme føringer som ligger til grunn for å avstemme tiltak som vedtas i 
kommuneplanen.  

VAR-området har 7 årsverk hvorav 1 driftsleder og 6 driftsoperatører.  Det er stor aktivitet på 
fagområdet vann med flere store utbyggingsprosjekter og legging og utbedring av nye ledningsanlegg 
som krever oppfølging og delaktighet i prosjekterings- og utførelsesfase.  

Det har vært noen ledningsbrudd på vannledningsnettet, lekkasjer har umiddelbart blitt reparert, videre 
har det vært en del planlagte reparasjoner og utskiftinger på ledningsnettet, i begge tilfeller går det ut 
sms-varsling til abonnentene.  Fokus er å levere tilstrekkelig vann med god kvalitet til våre abonnenter, 
tette lekkasjer på ledningsnettet og fokus på kartlegging og innmåling av eksisterende 
vannledninger.  For sistnevnte oppgave engasjerer vi en av våre tidligere faste ansatte i pensjonistavtale 
med til sammen 0,6 årsverk.  

4 av personalet er med i Teknisk vakt.                                        

Nytt VA-, belysnings-, og fortausanlegg Rabben: 

Bakgrunn for prosjektet: Det har vært mange driftsforstyrrelser i dette området de siste årene, både tett 
avløps- og overvannssystem og lekkasje på forsyningsnettet. Ledningsnettet var gammelt og det var tid 
for utskifting.  Oppstart med gravearbeidet startet desember 2020. Prosjektet har bestått av utskifting 
av ca. 640 m med vannledning, 640m avløpsledning og 640m overvannsledning. I tillegg er det skiftet ut 
og etablert 3 vannkummer, 10 avløpskummer og 11 overvannskummer, samt etablert 7 nye 
sandfangkummer. Samtidig ble det lagt 2 stk. trekkrør i hele grøfttraseen og etablert 5 stk. 
trekkekummer. Det ble også etablert 230 m med fortau langs Bekkaelva-veien og 17 gatelyspunkter 
langs hele grøfttraseen. Prosjektet ble avsluttet i juli 2021. Total byggetid på ca. 7-8 måneder. Kostnad 
hele prosjektet: Kr. 7.728.993 eks. mva. 

Avløpsledning Coop Hamarvik – Hammarvikringen 

Bakgrunn for prosjektet: Avløpsledningen som ble lagt er en videreføring av avløpsledningen i gang- og 
sykkelveien fra Nordhammarvika – Hamarvik, og er en sammenheng med å føre avløp til det nye 
avløpsrenseanlegget som skal bli etablert på Nabeita. Oppstart med gravearbeidet startet juni 2021. 
Prosjektet har bestått av å etablere 450 m med avløpsledning og 8 nye avløpskummer. Samtidig ble det 
lagt trekkrør i hele grøfttraseen og etablert 1 stk. trekkekum. Prosjektet ble avsluttet september 2021. 
Total byggetid på 4 måneder. Kostnad hele prosjektet: Kr. 2.931.183 eks. mva. 
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Nytt høydebasseng Bergheia 

Bakgrunn for prosjektet: Sikre vannforsyning, spesielt på strekningen Sistranda – Nordskag. Er i 
sammenheng med ringledning-prosjektet. Oppstart med gravearbeidet startet januar 2021. Prosjektet 
har bestått av å etablere ca. 110 meter med adkomstveg opp til bassengtomta. Videre etablering av nytt 
3000 m3 Brimer høydebasseng og tilhørende ventilhus og trappetårn. Det er også klargjort for nytt 
høydebasseng for Hamarvik Vannverk. Selve bassenget ble ferdig i januar 2022. Total byggetid på 12 
måneder. Det gjenstår noen mindre arbeider som blant annet grunnerverv og lignende i prosjektet. 
Kostnad hele prosjektet: Ca. kr. 26.000.000. 

Nytt høydebasseng Sistranda 

Bakgrunn for prosjektet: Sikre vannforsyning i Sistranda-området. Oppstart med gravearbeidet startet 
mai 2021. Prosjektet har gått ut på å utbedre/forsterke eksisterende adkomstveg opp til tomten. Videre 
etablere nytt 3300 m3 Brimer høydebasseng og tilhørende ventilhus og trappetårn. Selve bassenget ble 
ferdig mars 2022. Det gjenstår mindre arbeider som blant annet grunnerverv. I tillegg skal det gamle 
bassenget rives, men må avventes inntil nødnettet har flyttet lokasjon. Kostnad hele prosjektet: Ca. kr. 
23.000.000. 

Ny avløpsledning Flatval 

Bakgrunn for prosjektet: Klargjøring for å samle avløp fra Flatval-området til renseanlegget på Nabeita, i 
tillegg til mulighet for at eiendommer med privatavløpsløsning får mulighet til tilknytning til kommunalt 
avløp. Oppstart med gravearbeidet startet desember 2021. Prosjektet har gått ut på å etablere 340 m 
med avløpsledning langs fylkesveien samt 5 nye avløpskummer. Prosjektet avsluttet mars 2022. 
Byggetid på 3 måneder. Kostnad hele prosjektet: Ca. kr. 1.700.000 

Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 

Bakgrunn for prosjektet: Sikre vannbehandlingsanlegget for uvedkommende og brann. Inngjerding rundt 
vannbehandlingsanlegget ble utført i september 2021. Det gjenstår arbeider med å etablere 
sprinkleranlegg, innbruddsalarm og kameraovervåking. Målet er at det resterende arbeidene skal starte 
opp i løpet av mars/april. 

Avløpsledning Hammarvikringen 

Bakgrunn for prosjektet: Avløpsledningen som ble lagt er en videreføring av avløpsledningen som er lagt 
ved rundkjøringen på Hamarvik og den som er lagt i gang- og sykkelveien fra Nordhammarvika – 
Hamarvik, og er en sammenheng med å føre avløp til det nye avløpsrenseanlegget som skal bli etablert 
på Nabeita. Oppstart med gravearbeidet startet desember 2021. Prosjektet har gått ut på å etablere 600 
m med avløpsledning, samt 8 stk. avløpskummer. Samtidig er det lagt 500 m med trekkrør i grøfttraseen 
og 1 stk. trekkekum. Selve ledningsanlegget ble ferdig utført mars 2022. Det gjenstår arbeider som blant 
annet opprydding, finpuss og lignende.  

Vannforsyningsledning Sistranda-Nordskaget 
Bakgrunn for prosjektet: Prosjektet ble vedtatt i 2017 med det formål å etablere en sammenhengende 
vannforsyningsledning rundt Frøya (ringledning) for å øke vannforsyningssikkerheten for kommunens 
vannabonnenter. 
I prosjektet deltar også Tensio med en høyspentkabel i samme grøftetrasè. I tillegg legges et trekkrør for 
fiber som et ledd i kommunens satsning med utbygging av fiber. Til sammen legges det ca. 18,2 km med 
ny vannledning. 
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Prosjektet er delt i 3 etapper hvor etappe 1, strekningen Bergheia – Skarpneset, ble ferdigstilt desember 
2019 etter ca. 1,5 års byggetid. Her ble det lagt 9350 m ny vannledning samt etablert en ny 
pumpestasjon ved Skarpneset.            
Etappe 2, strekningen Nordhammarvika – Bergheia ble påbegynt januar 2020 og utviklet seg til å bli et 
samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune mht etablering av en ca. 
1700 m lang gang- og sykkelveg i vannledningstrasèen mellom Nordhammervika og Hamarvik. I samme 
trasè som gang- og sykkelveien ble det lagt en avløpsledning. Avløpsledningen er en del av P551445-
Avløpsanlegg Sistranda-Hamarvik. Totalt ble det lagt ca 2250 m med 
vannledning.                                                                                                    Etappe 2 stod ferdig november 
2020.  
Tredje og siste etappe, strekningen Skarpneset-Nordskaget, ble igangsatt august 2021 og er planlagt 
ferdig oktober 2022. Her skal det legges 6600 m med ny vannledning samt etableres en ny 
pumpestasjon i Engdalen. 
Hele prosjektet har en kostnadsramme på ca. 63 mill. kroner. 

Sanering VA-anlegg Sistranda Midtre 
Bakgrunn til prosjektet: Prosjektet hadde sitt utgangspunkt i 2018 i forbindelse med arbeidet med ny 
sentrumsplan og hadde den gang som målsetning å rydde opp i eksisterende vann- og avløspledninger i 
en del av Mellomveien. Under planleggingsfasen fremkom nye behov som ble implementert i 
prosjektet.  
Områdene som inngår i prosjektet er fortauet langs Rådhusgata og videre ned til området nedenfor 
Frøya Kultur og Kompetansesenter og Mellomveien på strekningen krysset Rådhusgata/Mellomveien 
samt øvre del av Sørveien.  
Omfang Rådhusgata:  
1. Fjernvarmeledninger fra fjernvarmesentralen nedenfor Frøya Kultur og Kompetansesenter frem til 
eksisterende fjernvarmeledninger i fortauet i Rådhusgata ved Sistranda Ungdomsskole.                        
2. Ny og større overvannsledning for å rydde opp i eksisterende og mangelfulle overvannsløsninger.   
3. Ny vannforsyningsledning for å øke kapasiteten for brannslukkevann til fremtidig bebyggelse mellom 
Blått Kompetansesenter og Siholmen.       
4. Trekkerør for Tensio. 
Å gjennomføre en smidig og rask kryssing av Miljøgata var den mest utfordrende arbeidsoppgaven både 
mht arbeidsomfang og trafikkavvikling i en gate med stor trafikk. For å slippe senere oppgraving av 
Miljøgata ved lekkasjer eller utskifting av ledninger ble det etablert en stor kulvert (tunnel) under gata. I 
kulverten ble alle ledningene lagt åpent for enkel inspeksjon, drift og vedlikehold. Denne type 
vegkryssing er den første av sitt slag på Frøya og ble løst på en tilfredsstillende måte av 
graveentreprenøren KN Entreprenør AS. 
Total lengde grøftetrasè er 330 m 
Omfang Mellomveien og Sørveien: 
1. Sanering og legging av ny vannforsyningsledning 
2. Sanering og legging av ny spillvannsledning 
3. etablering av overvannsledning 
4. Utvidelse av vestre del av Mellomveien 
5. Etablering av veglys langs vestre del av Mellomveien og Sørveien 
6. Etablering av veglys og fortau langs Sørveien 
Total lengde grøftetrasè er ca. 230 m. 
Arbeidene startet opp i Rådhusgata i juni 2021 og foreløpig avsluttet november 2021. Det gjenstår noe 
sluttfinish av fortauet som tas til våren 2022. Arbeidene i Mellomveien startet opp i desember 2021 og 
er planlagt ferdig våren 2022. 
Total kostnadsramme for prosjektet er  14,5 mill. kroner ekskl. mva. 
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Innkjøp vannmålere 
Bakgrunn til prosjektet: Frøya kommune vedtok i 2019 å innføre vannmåling for alle eiendommer som er 
tilknyttet kommunal vannforsyning. Dette gjelder både nye og eksisterende helårsboliger, fritidsboliger, 
offentlige bygg, næringsbygg, utvendige vannposter etc.  
Type vannmåler er bestemt av kommunen. Vannmåleren er fjernavlesbar og innehar i tillegg en funksjon 
for enklere detektering av vannlekkasjer både i offentlig og private stikkledninger/installasjoner.  
Vannmåleren eies av kommunen som leier ut denne til abonnenten mot en årlig avgift i ht Frøya 
kommunes betalings- og gebyrregulativ. Det er foreløpig bevilget 4 mill. kroner til innkjøp av 
vannmålere. 
Installering av vannmålere hos nye abonnenter har foregått siden 2019 over hele Frøya. Montasje av 
vannmålere hos eksisterende abonnenter skal foregå planmessig i regi av kommunen. Dette prosjektet 
ble oppstartet med Sistrandaområdet som første del av planen i 2021, ett år forsinket pga 
koronapandemien. Planen er at installasjonen hos eksisterende private abonnenter i dette området 
skulle være ferdig mai 2022 men planen er nå under revurdering. På basis av erfaringer kommunen gjør 
seg med Sistrandaområdet, vil det bli fastsatt en ny plan for utrulling for resten av Frøya. 
  

 

Gebyrnivået i Frøya kommune er noe lavere enn nabokommunen Hitra, men litt høyere enn snittet i 
kostragruppen.  Dette har sammenheng med de tiltak som er gjort i Frøya kommune med etablering av 
nye høgdebasseng og pågående bygging av ringledning for vannforsyningen. 

Fornyelse av ledningsnett skjer fortløpende ved ledningsbrudd og planlagte utskiftinger. 

Lekkasje på vannledningsnettet går i riktig retning, landsgjennomsnittet ligger på ca 35%, mens Frøya nå 
er nede på 11,9% og det jobbes kontinuerlig med fornying og utskifting av gammelt ledningsnett. 

 

Selvkostgraden er ikke 100% som for Hitra.   Dette skyldes avskrivningsmetoden hvor det er åpnet for at 
tekniske anlegg og ledningsnett nå har en avskrivningsperiode på hhv 40/80 år, men det i 
kommuneregnskapet på investeringssiden er en maksimal avskrivningsperiode på hvv 20/40 
år.   Årsgebyret er dog 100% selvkost. 

Årsgebyr for avløp er noe høyere enn nabokommunen Hitra og kostragruppe 3.   Dette har sin 
årsakssammenheng med at Frøya kommune drifter langt flere avløpsanlegg hvor abonnenter er 
tilknyttet kommunale anlegg, samt at det foretas en vesentlig oppgradering av anleggene og etablering 
av nye avløpsrenseanlegg. 
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Drift: 
Det har ikke vært noen planlagte driftsprosjekter i 2021 bortsett fra at det gjennom hele året ble 
gjennomført digitale innmålinger av gamle vann- og avløpsledninger. Dette arbeidet fortsetter ut 2022.  
  

Bygg/Eiendom 

Mindre prosjekter: 

• Etablere  brannvarslingsanlegg  

Det er behov for varsling direkte til 110-sentralen ved flere enheter i kommunen da det pr idag 
går varsling til lokalt brannvesen.  Dette vil bli satt på dagsorden i 2022. 

• Renovering av eldreboliger 

Flere av våre eldreboliger har fått en oppgradering i 2021, her kan nevnes TOBB-leiligheter, 
Rabben og Beinskaret. 

• Utplassering av div busskur 

I tråd med vedtak i TSU er det satt ut 6 nye busskur i 2021  

• Ombygging HC-toalett Sistranda barneskole 

Toalett i 1 etg. er renovert og ombygd til HC-toalett 

• Bygging uværshytte Titran 

Det er vedtatt at det skal etableres 3 stk uværshytter på Titran.   Det er i 2021 igangsatt bygging 
av uværshytte på Kjervågsundet og hvor det er tenkt fortløpende bygging av resterende hytter 
på Svabalen og Stabben i 2022. 

• Utskifting av vvs-armaturer kommunale bygg (skoldesperre) 

Det er kartlagt at det ved flere enheter i kommunen mangler skoldesperre i kommunale bygg jfr 
vilkår i TEK 17 og hvor det i 2021 ble igangsatt utskifting av disse innen BAM-tjenesten. Det vil i 
2022 bli skiftet ut skoldesperrer i øvrige bygg der det ikke er montert slike fra før.  

Større prosjekter: 

• Landstrøm liggekai Sistranda 

Det er i 2021 gitt tilsagn om tilskudd fra Enova på 6 870 000 til å etablere landstrømanlegg på 
Sistranda liggekai.   Det er satt frist for etablering av et slikt anlegg til desember 2022. 

• Fjernvarmeanlegg Sistranda 

Det er ferdigstilt nytt fjernvarmeanlegg med sjøkollektorer i 2021 som har en kapasitet til å 
forsyne framtidige utbygginger i Sistranda-området 
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• Fjernvarmeanlegg Mausund 

Det er ferdigstilt nytt fjernvarmeanlegg ved Mausund oppvekstsenter som erstatning for 
tidligere oppvarming med panelovner. 

• Utbedringer Gjetøy bru 

Gjetøy bru har fått nye landkar og brudekke i 2021 

• Rehabilitering av veg og etablering av fortau Rådhusgata-Øvergården 

Det er fornyet og forsterket veg med fortausløsning i aksen Øverveien-Rådhusgata og med nye 
og flere lyspunkter enn tidligere.   Videre er det lagt ledningsnett for fjernvarme i den hensikt å 
forsyne Rådhuset med dette. 

• Oppstart byggearbeider BAM 

Det er igangsatt ombygginger og renovering av BAM-bygget med arealer for dagsenter, 
administrasjon BAM samt kantine for kommunens ansatte.   Videre skal møterom i sokkel 
utvides og ombygges med godkjent løsning iht lovmessige vilkår.   Dusjer og garderober 
renoveres.   Ny heis monteres.   Uteområdet utvikles med altandekker, heller, grønne lunger 
samt bedre belysning. Det er forutsatt ferdigstillelse av prosjektet innen påske 2022. 

• Prosjektering HASA-bygget 

Bygningen for anleggsavdelingen på Nabeita skal oppgraderes iht lovmessige krav og utvides til 
en funksjonell bygningsmasse for uteavdelingen, vaktmestre og VA-avdelingen. 

Det skal videre etableres vaskehall for å ivareta kommunens anleggsutstyr og bilpark, men hvor 
også øvrige kommunale tjenestebiler har adgang til å benytte vaskehallen. 

Kaier 

• Utbedringer Sørburøy kai 

Sørburøy kai er oppgradert i kaifront iht avviksmeldinger ved tilsyn 

• Utbedringer Sauøy kai 

Sauøy kai er oppgradert i kaifront iht avviksmeldinger ved tilsyn 

 Kommunale veier 

Det er utført oppgradering på flere kommunale veier i 2021, blant annet asfaltering av Fillingsnesveien, 
oppgradering av Ørndalsveien og Rådhusgata, samt oppgrusing av flere grusveier. Det er etablert flere 
busskur med belysning gjennom trafikksikkerhetstiltak.  Ved etablering av busskur med belysning er det 
ikke avsatt midler til drift og vedlikehold av disse. 

Det må ved budsjett 2023 avsettes tilstrekkelige midler til disse samt framtidige busskur og nye veglys. 
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1 Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, 
rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til    jordkabler, utskifting av master og 
armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende 
vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur 
og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av 
strøm fra leverandør). 

2 Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer 
kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det 
kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre 
til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller 
overstige 100 prosent. 

3 Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense 
skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. 
Fortau langs kommunal vei inngår ikke. 

4 Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første 
gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante 
arter for vedlikehold. 

5 Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense 
skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. 
Fortau langs kommunal vei inngår ikke. 

Avslutningsvis vil virksomhetsleder påpeke at det er stor aktivitet i kommunen med mange prosjekter og 
økende vedlikeholdsoppgaver innenfor samferdsel, vann og avløp og bygningsmasse.   Satsingen på disse 
områdene oppleves veldig positivt sett ut ifra et faglig perspektiv og vårt samfunnsansvar.  Samfunnet er 
i kontinuerlig utvikling og det settes flere krav til bedre standard og oppfølging innenfor fagområdene. 
Det settes mer og mer krav til dokumentasjon i form av rapportering, internkontroll, dokumentasjon og 
forutsigbarhet i oppgaveløsningen noe som krever flere ressurser for å håndtere disse som 
forutsatt.  Bemanningen ved enheten har stor fokus på kvalitet og kvalitetskontroll og er veldig dedikert 
til fagene sine.  
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Årsregnskap 

Driftsregnskap 2021 - oppsummert 

Driftsregnskapet for rammeområdene for 2021 viser et merforbruk på 7,19 mill. I dette beløpet ligger 
det en utgiftsføring på 7,47 mill kr knyttet til forskuttering av veiprosjekter i perioden 2005 – 2012. 
Dette er en reversering av en inntektsføring i 2020 vedr tilbakebetaling av forskutteringen fra 
fylkeskommunen. Basert på denne avtalen, ble denne tilbakebetalingen regnskapsført som en inntekt i 
2020. Etter samtale med revisjon bør slike inntekter føres i investeringsregnskap. Denne 
omposteringen/reverseringen ble derfor gjennomført i 2021 og med det denne ekstra utgiftsposten på 
7,47 mill kr. Ser man bort i fra denne ekstra utgiftsposten viser driftsregnskapet et lite mindreforbruk på 
0,28 mill kr.  

Rammeområde 1, Felles 

De enkelte rammeområdene har store variasjoner som skyldes blant annet pensjonsutgifter med en 
merkostnad på ca 11, 6 mill kr. For å bufre noe av disse merkostnadene på pensjon ble premiefondet 
brukt. Premiefondets oppgave er blant annet å bufre uforutsette pensjons merkostnader. 

 

I tillegg har Frøya kommune valgt 1. års amortifisering av reguleringspremien og med det må vi påregne 
variasjoner i premiekostnadene fra år til år. Premieavviket for 2021 er på minus 5,30 mill kr og 
amortifisering av fjorårets premieavvik er på 2,28 mill kr.  

Bruk av premiefond, premieavvik og amortifisering blir regnskapsført mot rammeområde felles. Summa 
summarum av ovennevnte har rammeområde Felles et mindreforbruk på 20,80 mill kr.  

Ser man på enkeltkostnader innenfor rammeområde Felles som har et større merforbruk i forhold til 
budsjett, så er dette knyttet til blant annet yrkes- og personellforsikring med 1,46 mill kr, leie av lokaler 
knyttet til personer med rus med kr 1,16 mill kr, datalisenser med 0,64 mill kr, tolketjenester med 0,46 
mill kr. Dette utgjør tilsammen 3,72 mill kr. 

Posten folkevalgte har et merforbruk på 0,47 mill kr som skyldes økte kostnader knyttet til 
møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste.  

Som for 2020 har 2021 også vært et utfordrende år som følge av Covid-19 Pandemien og har  ført til en 
rekke endrede forutsetninger både i forhold til tjenesteytingen og det å håndtere den generelle driften. 
Spesielt har det vært meget stor belastning i forhold til renholds- og helsepersonell, likeledes har våre 
ansatte ved våre barnehager og skoler utfordrende tid det året vi har lagt bak oss.  
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Rammeområde 2, Oppvekst 

Oppvekst, er merforbruket på 5,82 mill kr der merkostnadene på pensjon utgjør 2,78 mill kr. Korrigert 
for dette har rammeområdet et merforbruk på 3,04 mill kr. Merkostnadene er  i all hovedsak knyttet til 
opphold leirskole med 0,26 mill kr, HRM- stipender med 0,50 mill kr, data-lisenser med 0,62 mill kr, 
Skoleskyss til/fra skole/aktiviteter med vedtak med 0,453 kr, IT-utstyr med 0,31 mill kr, opplæring/kurs 
med 0,14 mill kr og bhg/skolekostnader til fosterhjems plasserte i andre kommuner med 0,75 mill kr.  

Rammeområde 3, Helse og mestring 

Helse og mestring, er merforbruket på 22,55 mil kr der pensjon utgjør 5,11 mil kr. Øvrig merforbruk er i 
all hovedsak knyttet til vikartjeneste med 5,5 mill kr og overtid og ekstrahjelp med ca 5 mill kr. 
Barnevernstjenesten og fosterhjemsplasserte med ca 4,5 mill kr og bidrag til livsopphold med 1,41 mill 
kr.   

Rammeområde 4, Kultur og idrett 

Kultur og idrett, er merforbruket på 0,55 mill kr der merkostnaden til pensjon er 0,37 mill kr. Øvrig 
driftsrapport er beskrevet under kapitlet/flisa rammeområder. 

Rammeområde 5, Allmenne - og tekniske tjenester 

Allmenne- og tekniske tjenester, har et merforbruket samlet på 2,38 mill kr der merkostnad på pensjon 
utgjør 2,95 mill kr. Korrigert for dette har rammeområdet et mindreforbruk på 0,57 mill kr. De største 
kostnads driverne ved rammeområdet er økte strøm- og forsikringsutgifter med 1,15 mill kr.   

  

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A) 

 
Beløp i 1000       

 Note Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Rammetilskudd  -17 251 -103 014 -106 084 14 538 -120 622 
Inntekts- og formuesskatt  -389 526 -245 161 -264 586 -469 674 205 088 
Eiendomsskatt  -8 043 -12 000 -12 000 -15 152 3 152 
Andre generelle driftsinntekter  -86 589 0 -33 403 -33 403 0 

Sum generelle driftsinntekter  -501 408 -360 175 -416 073 -503 691 87 618 

       

Korrigert sum bevilgninger drift, netto  346 113 323 741 375 599 387 872 -12 273 

       
Avskrivinger  34 358 29 009 29 009 36 301 -7 292 
       

Sum netto driftsutgifter  380 471 352 750 404 608 424 173 -19 565 

Brutto driftsresultat  -120 938 -7 425 -11 465 -79 518 68 053 

       
Renteinntekter  -6 332 -7 030 -7 030 -5 855 -1 175 
Utbytter  -3 784 -5 000 -5 000 -5 438 438 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler  -9 912 -10 000 -10 000 -9 227 -773 
Renteutgifter  16 169 23 882 23 882 14 010 9 872 
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Beløp i 1000       

 Note Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Avdrag på lån  34 404 37 630 37 630 33 797 3 833 

Netto finansutgifter  30 544 39 483 39 483 27 288 12 195 

       
Motpost avskrivninger  -34 358 -29 009 -29 009 -36 301 7 292 
       

Netto driftsresultat   -124 751 3 049 -992 -88 532 87 540 

       
Disponering eller dekning av netto driftsresultat       
Overføring til investering  10 916 0 5 862 1 021 4 841 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne 
driftsfond 

 2 460 -191 -191 8 068 -8 259 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

 94 749 -2 858 -4 680 79 443 -84 122 

Dekning av tidligere års merforbruk i 
driftsregnskapet 

 16 626 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

 124 751 -3 049 992 88 532 -87 540 

       

Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)  0 0 0 0 0 
 

Kommunens driftsutgifter var 586,25 mill. kr mot regulert budsjett på 519,51 mill. Kr som er 66.74 mill 
kr høyere enn regulert budsjett. Økte driftsutgifter må ses i sammenheng med økte inntekter. Når det 
gjelder totale lønnskostnader for 2021, så var disse 315.96 mill kr inkl refusjon av sykelønn mot et 
budsjett på 321,32 mill kr. Dvs et positivt avvikt (mindreforbruk) på 5.36 mill kr.  Kjøp av varer og 
tjenester er 22,4 mill kr over budsjett der vikar innleie og kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere 
er den største posten. Posten overføring og tilskudd til andre er 21,38 mill høyere enn regulert budsjett 
og er knyttet til blant annet NAV, Fylkeskommunen, næringsfond, div fond mm.   

Likeledes er posten for avskrivninger 7,29 mill kr høyere enn regulert budsjett.  

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B) 

 
Beløp i 1000        

 Note Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr Avvik i % 

Fellestjenester  26 585 22 925 25 770 4 964 20 806 80,7 % 
Oppvekst  111 216 113 787 116 047 121 873 -5 826 -5,0 % 
Helse og mestring  157 923 144 041 159 390 181 944 -22 554 -14,2 % 
Kultur og idrett  8 648 7 843 7 877 8 432 -556 -7,1 % 
Allmenne- og tekniske tjenester  45 580 35 074 39 484 54 929 -15 445 -39,1 % 
Inntekter  15 0 0 26 -26 0,0 % 
Finans  2 017 -120 -120 8 430 -8 550 0,0 % 

Sum bevilgninger drift, netto  351 984 323 550 348 447 380 598 -32 151 -9,2 % 

        
Herav:        
Avskrivinger  9 216 0 0 12 248 -12 248 0,0 % 
Netto renteutgifter og -inntekter  0 0 0 0 0  
Avsetninger til bundne driftsfond  5 976 973 973 9 405 -8 432 -866,1 % 
Bruk av bundne driftsfond  -3 923 -1 164 -1 164 -1 966 801 68,8 % 
Bruk av disposisjonsfond  -5 398 0 -26 961 -26 961 0  

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

 346 113 323 741 375 599 387 872 -12 273 -3,3 % 
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A) 
 
Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Investeringer i varige driftsmidler 294 552 311 940 304 900 319 474 -14 574 
Tilskudd til andres investeringer 116 2 500 3 370 3 370 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 142 0 1 021 23 227 -22 206 
Utlån av egne midler 0 0 0 1 500 -1 500 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 295 811 314 440 309 291 347 571 -38 280 

      
Kompensasjon for merverdiavgift -49 547 -43 274 -45 245 -49 170 3 925 
Tilskudd fra andre -16 876 0 -3 413 -143 499 140 086 
Salg av varige driftsmidler -263 0 -4 000 -14 304 10 304 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -1 055 -1 055 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -191 004 -271 166 -253 092 -111 501 -141 590 

Sum investeringsinntekter -257 690 -314 440 -306 805 -319 530 12 725 

      
Videreutlån 37 579 0 42 342 37 255 5 087 
Bruk av lån til videreutlån -37 579 0 -42 342 -37 255 -5 087 
Avdrag på lån til videreutlån 7 822 0 0 10 324 -10 324 
Mottatte avdrag på videreutlån -15 079 0 0 -43 021 43 021 

Netto utgifter videreutlån -7 257 0 0 -32 697 32 697 

      
Overføring fra drift -10 916 0 -3 541 -1 021 -2 520 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 7 257 0 0 4 622 -4 622 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -27 204 0 1 055 1 055 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -30 863 0 -2 486 4 656 -7 142 

      

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 
 

 
§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B) 
 

1. Investeringer i varige driftsmidler 
 
Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Andre investeringer      
Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 22 737 0 0 77 -77 
Nesset industriområde 278 0 0 0 0 
Gamle legekontorene til BAM 1 156 9 129 22 001 20 934 1 067 
Oppgradering kommunens møterom 1 491 0 0 0 0 
Digitalisering 0 787 500 455 45 
Fortau Rådhusgata-Øvergården 1 922 0 6 369 4 657 1 712 
Erverv av fiskerihavner 1 730 0 0 0 0 
Mobilmast Tverrvågen 19 0 0 0 0 
Badeland investering 40 0 0 0 0 
Kommunale kaier og bruer 0 1 000 322 0 322 
Nabeita oppvekstsenter 0 0 0 198 -198 
PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 430 2 000 500 255 245 
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 908 500 592 164 428 
Tomtesalg 67 0 0 3 356 -3 356 
BOLIGFELT HOLAHAUAN 11 484 0 0 100 -100 
FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 6 603 0 7 160 9 497 -2 337 
Opprusting Frøya kommunehus 2 0 0 10 -10 
Kommunale veier 0 1 000 169 0 169 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hama 134 0 0 0 0 
FYSISK UTFORMING OSK 15 0 0 0 0 
NY SKOLEPORTAL 182 0 0 0 0 
Morgendagens omsorg 168 216 176 500 178 270 189 868 -11 598 
GJETØY BRU 4 852 0 0 406 -406 
Asfalt Fillingsneset 6 880 0 1 374 865 509 
Varmesentral Mausund skole 199 3 450 4 756 4 644 112 
Parkering Titran kapell 531 0 0 0 0 
SIKRING OG OPPGRADERING AV STABBEN FORT 48 0 0 0 0 
KOMMUNALT HJELPEMIDDELLAGER 147 0 0 0 0 
UTVIDELSE AV NORDHAMARVIKA INDUSTRIOMRÅDE 37 0 0 0 0 
Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 101 0 0 0 0 
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særs 51 5 000 400 358 42 
Opparbeide næringsområder 5 790 0 0 0 0 
Turistinformasjon 16 0 0 0 0 
Gjennomgang el-anlegg og universell utfor 0 870 0 0 0 
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarh -1 195 0 0 0 0 
Bygning av kommunale utleiebolig 3 152 0 0 0 0 
Hvite biler - tilbringertransport i øyrek 767 0 0 37 -37 
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 0 2 500 300 94 206 
Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 2 287 0 238 15 223 
Forprosjekt næringsareal Uttian 2 152 0 606 173 433 
Bogøy bru - utbedring 2 295 0 0 0 0 
Hurtigladestasjon for EL-biler 20 0 880 1 021 -141 
Sklie 0 100 100 111 -11 
Boliger til personer med aktiv rusavhengi 1 0 0 0 0 
Velferdsteknologi 403 0 0 337 -337 
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA bygget 303 14 000 350 226 124 
Gjøre bygdetunet funksjonelt 281 0 0 0 0 
Anleggsutstyr 2 907 2 350 200 194 6 
Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstø 78 0 0 0 0 
Gammelskolen Sistranda 88 870 1 093 967 126 
Basestasjon Sula 124 0 0 0 0 
Vei til Skarpneset næringsområdet 97 0 200 172 28 
Ny PaloAlto hovedbrannmur 0 650 650 486 164 
Skjermer og Teams på møterom 0 100 0 0 0 
Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende barn 0 170 170 192 -22 
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for 
mellomtrinnet 

0 550 15 10 5 

Utstyr til Jordmortjenesten 0 255 0 0 0 
Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and 
ride) 

0 400 400 1 399 

Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod 0 650 50 25 25 
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde 0 1 200 100 62 38 
Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter 0 100 100 0 100 
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 0 500 500 302 198 
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og vedlikehold) 0 174 174 160 14 
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap 0 434 0 133 -133 
Bygging av fuglekikking 112 0 500 296 204 
Nordskag oppvekstsenter - nytt fortau 0 0 0 519 -519 
Sørburøy kai 0 0 588 611 -23 
Saiøy kai 0 0 90 0 90 
Tysse lift skaphenger 0 0 0 143 -143 
Brannsentraler - oppgradering mm 0 0 0 121 -121 
Brannalarmanlegg Mausund oppvekstsenter 0 0 0 110 -110 
Ventilkammer Nordskag næringspark 3 947 0 0 0 0 

Sum Andre investeringer 253 886 225 240 229 718 242 361 -12 643 

Selvkost      
LIGGEKAI SISTRANDA 6 189 0 0 387 -387 
vannforsyning Sistranda - Nordskaget 10 698 10 000 3 000 7 712 -4 712 
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Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Nytt høydebaseng - bergheia 173 4 000 22 811 23 165 -354 
NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 1 118 0 0 0 0 
Opprydding kommunale avløpsledninger 3 0 0 0 0 
Høydebasseng Sistranda 2019 213 4 000 17 041 18 103 -1 062 
Renseanelgg avløp Sistranda 6 618 33 000 1 315 1 144 171 
Avløpsanlegg  Flatval 1 og 2 0 0 431 587 -156 
SANERING AVLØPSANLEGG SULA 0 3 500 300 0 300 
NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 0 3 500 200 131 69 
SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 356 8 000 200 17 183 
Prosjektering vei, vann og avløp Beinskar 6 926 0 0 8 -8 
Rørspylehenger 531 0 0 0 0 
Trekkrør for fiber 702 0 0 0 0 
Utskiftning VVS-armatur 0 0 0 670 -670 
Løpende investering kommunale vannledning 20 2 000 0 0 0 
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid 238 0 13 000 9 733 3 267 
Vannforsyning Sandvika 20 0 988 601 387 
Utvendig rehab.Høydebasseng 90 3 000 60 14 46 
Innkjøp vannmålere 115 1 500 1 000 741 259 
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger 0 3 000 0 0 0 
556012-Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 67 0 910 918 -8 
Infrastruktur VA - Holahaugan 4 369 0 0 0 0 
Rehabilitering Rabbenfeltet 820 0 7 164 7 164 0 
Oppgradering vannforsyningsledning Urdahe 376 0 0 0 0 
Overvannskanal Sjådalen 250 0 250 387 -137 
Anleggsutstyr VA 0 2 500 1 280 1 272 8 
Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvika 0 1 200 0 0 0 
Løpende investeringer kommunale avløp, sa 0 1 500 0 0 0 
Sanrering/oppgradering avløpsanlegg Sula 0 0 0 16 -16 
Oppryding spred avløp Valen 0 3 500 0 0 0 
Oppryding spred avløp Måsøval 346 2 500 35 22 13 
VA-planer Hamarvik 2019 33 0 0 0 0 
Innkjøp brakkerigg avløpspersonale 292 0 0 0 0 
Selvfallsledning FV 716 - Hamarvik 18 0 2 982 3 133 -151 
VA-plan  Siholmem 85 0 515 93 422 
Nabeita RA-renseanlegg 0 0 1 000 704 296 
Nabeita RA-avløpsledning 0 0 700 389 311 

Sum Selvkost 40 666 86 700 75 182 77 113 -1 931 

Investeringer i varige driftsmidler  294 552 311 940 304 900 319 474 -14 574 
 

 
2. Tilskudd til andres investeringer 
 
Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Nordskag oppvekst. 116 0 0 0 0 
REHABILITERING FROAN KAPELL 0 2 500 2 500 2 500 0 
Gjennomgang el-anlegg og universell utforming Hallaren kirke 0 0 870 870 0 

Tilskudd til andres investeringer  116 2 500 3 370 3 370 0 
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3. Investeringer i aksjer og andeler 
 
Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Aksjer 7 0 0 22 206 -22 206 
Egenkapitalinnskudd 1 135 0 1 021 1 021 0 

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper  1 142 0 1 021 23 227 -22 206 
 

4. Utlån 
 
Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

FORSK. SPILLEMIDLER 0 0 0 1 500 -1 500 

Utlån av egne midler 0 0 0 1 500 -1 500 

      

Sum del 1-4 295 811 314 440 309 291 347 571 -38 280 
 

 
§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3) 
 
Beløp i 1000      

 Note Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 
2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Rammetilskudd  -17 251 -103 014 -106 084 14 538 
Inntekts- og 
formuesskatt 

 -389 526 -245 161 -264 586 -469 674 

Eiendomsskatt  -8 043 -12 000 -12 000 -15 152 
Andre 
skatteinntekter 

 -5 0 0 0 

Andre 
overføringer og 
tilskudd fra 
staten 

 -91 367 -4 139 -37 543 -41 039 

Overføringer og 
tilskudd fra 
andre 

 -79 843 -45 155 -38 313 -77 331 

Brukerbetalinger  -19 119 -19 358 -20 258 -20 975 
Salgs- og 
leieinntekter 

 -45 698 -52 198 -52 198 -56 135 

Sum 
driftsinntekter 

 -650 852 -481 026 -530 982 -665 769 

      
Lønnsutgifter  279 795 256 827 265 100 298 099 
Sosiale utgifter  43 713 55 497 57 899 39 326 
Kjøp av varer og 
tjenester 

 140 768 112 979 147 145 170 586 

Overføringer og 
tilskudd til andre 

 31 281 19 289 20 363 41 939 

Avskrivninger  34 358 29 009 29 009 36 301 

Sum 
driftsutgifter 

 529 914 473 601 519 517 586 250 

      

Brutto 
driftsresultat 

 -120 938 -7 425 -11 465 -79 518 

      
Renteinntekter  -6 332 -7 030 -7 030 -5 855 
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Beløp i 1000      

 Note Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 
2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Utbytter  -3 784 -5 000 -5 000 -5 438 
Gevinster og tap 
på finansielle 
omløpsmidler 

 -9 912 -10 000 -10 000 -9 227 

Renteutgifter  16 169 23 882 23 882 14 010 
Avdrag på lån  34 404 37 630 37 630 33 797 

Netto 
finansutgifter 

 30 544 39 483 39 483 27 288 

      
Motpost 
avskrivninger 

 -34 358 -29 009 -29 009 -36 301 

      

Netto 
driftsresultat 

 -124 751 3 049 -992 -88 532 

      
Disponering 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

     

Overføring til 
investering 

 10 916 0 5 862 1 021 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
bundne 
driftsfond 

 2 460 -191 -191 8 068 

Netto 
avsetninger til 
eller bruk av 
disposisjonsfond 

 94 749 -2 858 -4 680 79 443 

Dekning av 
tidligere års 
merforbruk 

 16 626 0 0 0 

Sum 
disponeringer 
eller dekning av 
netto 
driftsresultat 

 124 751 -3 049 992 88 532 

      

Fremført til 
inndekning i 
senere år 
(merforbruk) 

 0 0 0 0 
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Sentrale kapitler 
 
Det at hovedoversikten viser avvik mellom budsjett og regnskap på hovedpostnivå, har i noen 
grad sammenheng med at endringer som skjer i løpet av året, ikke i tilstrekkelig grad fanges opp 
og budsjettreguleres på rammeområdene. Det har også sammenheng med prinsippet om rammestyring, 
som retter rammeområdenes fokus mot nettoforbruket. Kommunestyret vedtar budsjettet på netto 
nivå. Det er  denne rammen rammeområdene styres etter og måles mot. Når budsjettrammene og 
budsjettpremissene for rammeområdene er satt i budsjettvedtaket, må budsjettet detaljeres, slik at det 
gir presis styringsinformasjon. Gjennom operasjonaliseringen med budsjett på laveste nivå (sted, art 
og funksjon) blir kan bruttotallene bli endret. Det vil derfor alltid være kun noen avvik mellom 
hovedoversikten fra budsjettvedtaket og hovedoversikten, slik den fremstår etter at 
operasjonaliseringen er gjort. 

 Kommunens driftsinntekter var 665,77 mill kr mot regulert budsjett på 530,98 og er 134,79 mill 
kr  høyere enn regulert budsjettert. De største positive avvikene skyldes økte skatteinngang på inntekt 
og formue, samt refusjoner fra staten og økt sykefraværsrefusjon.  

Kommunens driftsutgifter var 586,25 mill. kr mot regulert budsjett på 519,51 mill. Kr og som er 66.74 
mill kr høyere enn regulert budsjett. Økte driftsutgifter må ses i sammenheng med økte inntekter. Når 
det gjelder totale lønnskostnaden for 2021, så var disse 315.96 mill kr inkl refusjon av sykelønn mot et 
budsjett på 321,32 mill kr. Dvs et positivt avvikt (mindreforbruk) på 5.36 mill kr.  Kjøp av varer og 
tjenester er 22,4 mill kr over budsjett der vikarinnleie og kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere er 
den største posten. Posten overføring og tilskudd til andre er 21,38 mill høyere enn regulert budsjett og 
er knyttet til MVA, NAV, refusjoner til Trøndelag fylket mm. 

Likeledes er posten for avskrivninger 7,29 mill kr høyere enn regulert budsjett.  

Totaloversikt økonomi 

 
Beløp i 1000      

 Regnskap 
i fjor 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. Regnskap Avvik i kr 

Sentrale inntekter -412 786 -360 175 -382 670 -470 288 87 618 
Netto finansutgifter og inntekter 64 951 68 492 68 492 64 792 3 699 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner 100 147 -2 858 22 281 106 404 -84 122 
Til disposisjon -247 688 -294 541 -291 897 -299 092 7 195 

Fellestjenester 26 585 22 925 25 770 4 964 20 806 

Oppvekst 111 216 113 787 116 047 121 873 -5 826 

Helse og mestring 157 923 144 041 159 390 181 944 -22 554 

Kultur og idrett 8 648 7 843 7 877 8 432 -556 

Allmenne- og tekniske tjenester 35 549 35 074 39 484 41 870 -2 386 

Inntekter -122 151 -29 009 -62 412 -68 867 6 455 

Finans 29 917 -120 5 742 8 876 -3 134 

Sum disponering 247 688 294 541 291 897 299 092 -7 195 

      

Merforbruk -/mindreforbruk + 0 0 0 0 0 
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Totalregnskapet for 2021 

Ser man på kommunens totale regnskapsresultat for 2021 er det et overskudd (netto driftsresultat) på 
88,53 mill kr og skyldes i all hovedsak inntekts- og formueskatt som for 2021 ble på hele 469,67 mill kr 
mot 389,52 i 2020. I 2021 lå Frøya kommune hele 248 % over landsgjennomsnittet. Gjennomsnittlig 
skatt på inntekt og formue per innbygger i Norge ligger på 36 257 kr. For Frøya er summen hele 90 252 
kr per innbygger. Som kjent beholder kommunen 40 % av all skatt på inntekt og formue – resterende 60 
% går til inntektsutjevning til skattesvake kommuner. For 2021 betaler hver «Frøyværing» 32 397 kr i 
skatteutjevning! 

 

  

Fra 2021 til 2022 har disposisjonsfondet økt fra 176,3 mill kr til 255,7 mill kr – dvs at disposisjonsfondet 
per 31.12.2021 er på 134,6 % av brutto driftsinntekt som var på 665,77 mill kr. Kommunestyrets 
vedtatte finansielle måltall er at disposisjonsfondet skal utgjøre minst 10 % av brutto driftsinntekter.  

Frøya kommunes brutto lånegjeld er per 31.12.2021 på 1 409,5 mill kr. Korrigert for selvkost- og , VAR -
området, startlån og refusjon fra Husbanken ifb med tilskudd til Frøya helsetun som tilsammen utgjør 
639,3 mill kr, er netto lånegjeld (rente sensitiv gjeld) på 851,2 mill kr. Det vil si at netto lånegjeld er 
127,9 % av brutto driftsinntekter mot 136,1 % i 2020. Kommunestyrets måltall er denne %-en skal ligge 
på 90 % eller mindre.  

Netto finansutgifter i 2021 var på totalt 27,2 mill kr. Netto renteutgifter er renteinntekter med 1,28 mill 
kr, utbytte fra Trønderenergi med 5,43 mill kr, fond- og aksjer forvaltet av Grieg forvaltning med 8,05 
mill kr – som er 2 mill lavere en budsjetter. Videre rente og avdrag på våre lån. Netto finans – og avdrag 
er på 4,1 % av brutto driftsinntekter. Kommunestyret måltall er at denne %-en skal være mindre enn 5 
%. 

Per 31.12.2021 hadde vi omløpsmidler på 902 mill kr minus kortsiktig gjeld på 238,7 mill kr. Dette gir en 
arbeidskapital på 663 mill kr og utgjør 99,6 % av brutto driftsinntekter. Av arbeidskapitalen utgjør 
blant annet bankinnskudd og kontanter med 514 mill kr. 

Øvrige finansielle måltall og resultater er beskrevet under det enkelte rammeområdet. 

Den økonomiske bærekraften til langsiktighet i den Økonomiske styringen av kommunen i stadig 
bedring.  Handlefrihet og ivaretakelse av generasjonsprinsippet er bærende elementer i vår forvaltning. 
Kommunedirektørens overordnede mål for økonomistyringen er at den skal kunne håndtere uforutsette 
hendelser uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet. 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 60 av 133 

Rød linje er vedtatte handlingsregeler/måltall 
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Resultater økonomiske styringsparameter/indikatorer 

Netto driftsresultat i NOK (overskudd på bunnlinjen) og som andel (%) av brutto 

driftsinntekter 

• Hva:  

Tallet forteller hvor sunn kommuneøkonomien er. Tommelfingerregelen er at 2 prosent er bra, og at 
underskudd er dårlig. 

• Hvorfor: 

Netto driftsresultat (overskudd) er med andre ord et mål på hvor mye kommunen sitter igjen med i 
prosent av driftsinntektene etter at driftsutgifter og netto renter og avdrag er betalt og før årets 
overføring til investeringer og avsetninger til/bruk av fond. 

• Hvordan: 

Netto driftsresultat innarbeides i budsjettene – både årlig og i økonomiperioden.  

Sørge for god budsjettdisiplin ved rammeområdene og virksomhetene uten avvik – Avvik/merforbruk i 
driftsbudsjettene gir direkte negative konsekvenser på driftsresultatet.  

o     KSTs-vedtak:  

Netto driftsresultat som andel (%) av brutto driftsinntekter settes til minst 2 %.  

o     Resultat 2021:  

Netto overskudd (overskudd på bunnlinja) ble på 88,5 mill kr og tilsvarer 13,2 % av brutto 

driftsinntekter.  
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Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene 

• Hva: 

Fond representerer oppsparing av midler og er en del av kommunens egenkapital. I henhold til 
kommuneloven § 46 nr. 6 er det et krav at kommunene skal foreta «nødvendige avsetninger». Det kan 
bl.a. være avsetninger til fremtidige anskaffelser eller forpliktelser.  

Fondene deles inn i ubundne og bundne fond. Der bundne fond er knyttet til forpliktelser – for eksempel 
øremerkede statlige tilskudd eller overskudd på selvkosttjenester. Det vil si at det ikke er fritt opp til 
kommunestyret å vedta hva midlene skal anvendes til. 

Ubundne (frivillige) fond er midler som står til kommunestyrets disposisjon og er bygget opp gjennom 
sparing av frie inntekter. Det viktigste i denne sammenheng er DISPOSISJONSFONDET. Det er tre typer 
avsetninger som ligger til grunn for disposisjonsfondet: 

• Kommunale virksomheter har spart budsjetterte midler til bruk senere år. 

• Kommunestyret har avsatt midler til disposisjonsfondet i tider med generell god økonomi. 

• Ekstraordinære inntekter – for eksempel havbruksfondet, eller økt skatteinngang. 

  

• Hvorfor: 

For å bygge robusthet og med det forutsigbarhet rundt kommunens økonomi gjennom å bygge 
bufferfond.  

  

• Hvordan: 

Disposisjonsfond som utgjør 10 prosent av inntektene, vil være stort nok til å håndtere en plutselig 
økonomisk utfordring uten at det krever umiddelbare kutt i tjenestene.  

Med dagens situasjon med store ekstraordinære inntekter gjennom Havbruksfondet, bør det vurderes 
om deler av disse pengene plasseres i aksje- og fondsmarkedet – ett «Frøya laksefond». Der 
avkastningen per år går til å bygge bufferfond.  På Frøya er disse frie midlene på 26,5 prosent av brutto 
inntekter per i dag. 

I tillegg bør det avsettes midler til investeringer/prosjekter – der det forutsettes at alle 
investeringer/prosjekter skal ha 10 % egenkapital før de iverksettes. 

o     KSTs-vedtak:  

Disposisjonsfondenes størrelse, skal samlet være på minst 10 % av brutto driftsinntekten.  Det avsettes 
midler til å finansiere 10 % av kostnaden ifb med investeringer/prosjekter som egenfinansiering.  
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o     Resultat 2021:  

Disposisjonsfondets var per 31.12.2021 på 255,7 mill kr og utgjøre 38,4 % av brutto driftsinntekter. 

 

  

Netto langsiktig  rente-eksponert gjeld (fratrukket pensjonsforpliktelser, Startlån, VAR 

og andre selvkostområder) som andel av brutto driftsinntekter 

• Hva 

Låneporteføljen vår (netto langsiktig gjeld) er på 876,6 mill kr (eks. selvkost og startlån), samt refusjon 
fra Husbanken ifb med Frøya Helsetun. Fordelt på folketallet per 31.01.21 på 5265 utgjør dette 166,5 
tusen per innbygger.  

• Hvorfor 

For å innfri handlingsregelen om at netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter skal være < 90 % må 
netto lånegjeld reduseres ned til ca 600 mill kr. Våre brutto driftsinntekter for 2021 var på 665,7 mill kr. 

• Hvordan:  

For å komme ned på foreslått handlingsregelen om at netto lånegjeld skal være < 90 % av brutto 
driftsinntekter – dvs ca 600 mill kr, kan man bruke deler av deler av fremtidig Havbruksfond til å 
nedbetale en andel av låneportefølje. Kommunestyret har vedtatt en ekstraordinær nedbetaling på 30 
mill kr i 2022 og 2023.   

Frøya kommune har i dag følgende handlingsregel i forhold til opplåning: 

•             Opplåningen skal ikke overstige årlig nedbetaling av gjeld. 

o     KSTs-vedtak: 

I 2022 brukes 30 mill kr fra dagens Havbruksfond til ekstraordinær nedbetaling av vår netto lånegjeld.  

Dagens handlingsregel om at opplåningen ikke skal overstige årlig nedbetaling av netto lånegjeld 
videreføres.  
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• Resultat 20212: 

Kommunens BRUTTO  

 

NETTO LÅNEGJELD  

  

NETTO RENTE EKSPONERT GJELD  
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Netto finans finansutgifter som andel av brutto driftsinntekter og netto kostnad 

(renter og avdrag) på renteeksponert gjeld som andel (%) av brutto driftsinntekter.  

• Hva 

Forteller hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån og renter. Med 
andre ord hvilken grad gjelden tynger kommunens økonomi. 

• Hvorfor 

Bruker kommunen over 5 prosent av inntektene på å betjene gjeld kan det være utfordrende fordi en 
for stor andel av driftsrammen går med til å dekke finanskostnadene. 

• Hvordan 

Opprettholde dagens handlingsregel i forhold til opplåning.  

o     KSTs-vedtak:  

Kommunestyret vedtar at gjennomsnittlig kostnader knyttet til netto finans og avdrag som andel av 
brutto driftsinntekter er mindre enn 5 %.    

Kommunestyret vedtar videre at det opprettes et rentebufferfond tilvarende 1 % renteøkning ut over 
budsjettert rentekostnad på rentebærende gjeld.  

o     Resultat 2021:   
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Arbeidskapital som andel av brutto driftsinntekter 

• Hva 

Forteller hvor likvid vår kommune er. En negativ likviditet vil si at kommunen ikke har nok penger til å 
dekke løpende forpliktelser, og vil måtte benytte seg av kassakreditt.  

• Hvorfor 

 

Frøya kommune har i utgangspunktet en veldig god likviditet 
med en arbeidskapital før korrigering av permieavvik og ubrukte 
lånemidler på 663 mill kr. Korrigert arbeidskapital er på 278,8 
mill kr. I tillegg har ve et stort disposisjonsfond, samt midlene 
plassert hos Grieg. Per 31.12.21 var markedsverdien av 
totalporteføljen på hele 172,3 mill NOK, fordelt med 
henholdsvis 129,2 mill NOK på obligasjoner og 43 mill NOK på 
aksjer. Grunnkapitalen i 2005 etter salget av B-aksjene i 
TrønderEnergi var på 91,4 mill kr. Utviklingen i porteføljeverdi 
over en 15 - års periode er på hele 116,9 millioner kr. Det ble 
foretatt et uttak i 2015 på 36 mill kr.  

 

Differansen mellom totalporteføljen på 172,3 mill kr og grunnkapitalen på 91,2 mill kr er på 81,1 mill kr, 
og er midler som kan gjøres tilgjengelig for kommunen på relativ kort tid om man ønsker det.  

Kommunens kontantbeholdning per 312.12.21 var på 514,2 mill kr. 

• Hvordan 

For å opprettholde likviditetsreserven vi har i fonds- og aksjeplasserte midler bør man ikke ta ut 
avkastningen, men la porteføljen stå og akkumulere seg og den kan med det betraktes som et ekstra 
bufferfond.  

• KST-s vedtak:  

Kommunestyret vedtar at avkastningen på fonds- og aksjeplasseringen ikke tas ut og med det kan 
betraktes som et ekstra bufferfond. 
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• Resultat 2021:     

  

 

  

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Frie disponible inntekter      
Inntekts- og formuesskatt -389 526 -245 161 -264 586 -469 674 205 088 
Rammetilskudd -15 051 -103 014 -106 084 14 538 -120 622 
Eiendomsskatt -8 043 -12 000 -12 000 -15 152 3 152 
Andre generelle driftsinntekter -166 0 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -412 786 -360 175 -382 670 -470 288 87 618 
 

 
Inntekts- og formuesskatt 
 
Kommunesektoren finansieres i stor grad gjennom frie inntekter, det vil si rammetilskudd og 
skatteinntekter. Samlet utgjør disse inntektene om lag tre fjerdedeler av kommunesektorens samlede 
inntekter. Hvor mye skatteinntektene skal utgjøre av kommunesektorens inntekter er en politisk 
beslutning som tas av Stortinget. I dag er målet at skatt inkludert eiendomsskatt skal utgjøre ca 40 pst. 

Fordelingen av kommunesektorens inntekter i statsbudsjettet for 2019 går frem av figuren nedenfor. 
Tallene i figuren omfatter både kommunene og fylkeskommunene. 
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Det aller meste av kommunenes skatteinntekter kommer i form av inntekts- og formuesskatt fra 
personlige skatteytere. 

Kommunens driftsinntekter var 665,77 mill kr mot regulert budsjett på 530,98 og er 134,79 mill 
kr  høyere enn regulert budsjettert. De største positive avvikene skyldes økt skatteinngang på inntekt og 
formue, samt refusjoner fra staten og økt sykefraværsrefusjon.  

Kommunens driftsutgifter var 586,25 mill. kr mot regulert budsjett på 519,51 mill. Kr som er 66.74 mill 
kr høyere enn regulert budsjett. Økte driftsutgifter må ses i sammenheng med økte inntekter. Når det 
gjelder totale lønnskostnader for 2021, så var disse 315.96 mill kr inkl refusjon av sykelønn mot et 
budsjett på 321,32 mill kr. Dvs et positivt avvikt (mindreforbruk) på 5.36 mill kr.  Kjøp av varer og 
tjenester er 22,4 mill kr over budsjett der vikarinnleie og kjøp av tjenester til ressurskrevende brukere er 
den største posten. Posten overføring og tilskudd til andre er 21,38 mill høyere enn regulert budsjett og 
er knyttet til blant annet NAV, Fylkeskommunen, næringsliv, div fond mm.  

Likeledes er posten for avskrivninger 7,29 mill kr høyere enn regulert budsjett.  

Rammetilskudd 

 
Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Inntektssystemet bygger på et 
rammefinansieringsprinsipp der staten fastsetter rammene, mens det er kommunestyrene som 
prioriterer hvordan inntektene skal brukes. Prioriteringene må likevel skje slik at kommunene ivaretar 
sine lovpålagte forpliktelser knyttet til de ulike tjenestene. 

Likeverdige tjenestetilbud til alle innbyggere uavhengig av hvilken kommune man bor i, er en 
grunnleggende forutsetning i det norske samfunnet. I inntektssystemet for kommunene ivaretas dette 
prinsippet gjennom to omfordelingsordninger som fullt ut finansieres av kommunene selv: 

• Gjennom skatteutjevningen må kommuner med høye skatteinntekter fra skatt på inntekt og 
formue overføre deler av sine inntekter til kommuner med lave skatteinntekter. 
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• I Utgiftsutjevningen får hver kommune beregnet et behov ut fra hvilken sammensetning av 
innbyggere en kommune har, både i forhold til alderssammensetning og visse sosioøkonomiske 
karakteristika. I tillegg vektlegges også kommunens geografi. Kommunene som har et behov per 
innbygger over landsgjennomsnittet får et tillegg i sitt rammetilskudd. Dette blir i sin helhet 
finansiert gjennom tilsvarende trekk i rammetilskuddet fra kommuner med lavere behov enn 
landsgjennomsnittet. 

Rammetilskudd og inntekts- og formueskatt 

Inntektene økte fra 412,78 mill. kr til 470.29 mill. kr, en økning på 57.51 mill. kr fra 2020. Dette er 
knyttet i all hovedsak til økt inntekst- og formueskatt som utgjør 469,7 mill kr. Det spesielle for Frøya 
kommune i 2021 er at inntektsutjevningen er høyere enn rammetilskuddet – differansen her er 14,53 
mill kr. Iht til SSB og Statsforvalteren er dette første gang dette skjer i en kommune.   

Eiendomsskatt 

 
Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Kommunestyret i den enkelte kommune avgjør om kommunen 
skal ha eiendomsskatt. 370 kommuner har i dag innført eiendomsskatt. 

Eiendomsskatten regnes som både sikker og forutsigbar, og skatteyterne kan i liten grad påvirke 
skattegrunnlaget. Også eiendomsskatten påvirkes av svingninger i markedene, men utslagene kommer 
ofte mer gradvis enn for andre inntekter. 

Eiendomsskatten påvirkes ikke av skattyters gjeldsbelastning. Dette bidrar til stabilitet og forutsigbarhet. 
Samtidig kan dette også være en ulempe etter som kapitalen som er bundet opp i eiendommen ikke lar 
seg realisere før man eventuelt selger. 

Eiendomsskatten kan fritt disponeres av kommunene. Eiendomsskattesatsene skal i 2020 være 
mellom én og fem promille. Ved første gangs utskriving skal skattesatsen ikke overstige én promille. 

Det er kommunestyret som avgjør om kommunen skal ha eiendomsskatt og som vedtar satsstrukturen 
innenfor lovens rammer.  Synliggjøring av nytteverdien av denne typen skatt er viktig for skattens 
legitimitet. 

Eiendomsskatt 

Inntekter fra eiendomsskatt økte med 3.15 mill kr fra budsjetterte 12 mill kr til 15.15 mill kr. Denne 
endringen skyldes i all hovedsak Ocean Farm.   

Inntekter fra Havbruksfondet.  

Inntektene fra Havbruksfondet ble i 2021 på totalt 33.4 mill kr. Fra 2022 er det et nytt regime vedr 
Havbruksfondets inntekter som vil bestå en avgift knyttet til produksjonsavgift og en til vekst i 
biomassen.  
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Finansinntekter og -utgifter 

 
Beløp i 1000 
      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Finansinntekter/-utgifter      
Renteinntekter -6 229 -7 030 -7 030 -5 747 -1 283 
Utbytte og eieruttak -3 784 -5 000 -5 000 -5 438 438 
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler -9 912 -10 000 -10 000 -8 051 -1 949 
Renteutgifter 16 115 23 882 23 882 13 930 9 952 
Avdrag på lån 34 404 37 630 37 630 33 797 3 833 
Avskrivninger 34 358 29 009 29 009 36 301 -7 292 

Sum Finansinntekter/-utgifter 64 951 68 492 68 492 64 792 3 699 
 

 
Renteinntekter 
 
Renteinntektene for 2021 ble på totalt 5,75 mill kr og er 1,28 mill lavere enn budsjettert. Årsaken er at 
det blant annet har vært gjennomsnittlig lavere innskuddskapital en 2020 og at antakelsen om at 
innskuddsrentene i 2021 skulle øke noe i forhold til 2020.  

Utbytte og eieruttak 

 
Utbytte på 5,44 mill kr er knyttet til våre eierandel på 2,49 % i TrønderEnergi AS.    

Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 

 
Kommunes forvaltning av langsiktig finansiell plassering i fond og aksjer i regi av Grieg Investor  

Avkastningen på porteføljen ble 4,74 % (NOK 7,8 mill) i 2021. Porteføljens markedsverdi er ved årsskiftet 
NOK 172,3 mill. I 2021 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i porteføljen, men det er tilført 
kr 265 000 gjennom mottatte rabatter fra forvalterne. 

  

Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 

 
Beløp i 1000 
      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Avsetninger og bruk av avsetninger      
Til ubundne avsetninger 136 905 2 142 35 545 109 827 -74 281 
Bruk av ubundne avsetninger -36 758 -5 000 -13 264 -3 423 -9 841 

Netto avsetninger 100 147 -2 858 22 281 106 404 -84 122 
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Utvikling i netto driftsresultat 
 
Beløp i 1000 
      

 Regnskap 
i fjor 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. Regnskap Avvik i kr 

Bruk av avsetninger      
Bruk av bundne driftsfond -3 923 -1 164 -1 164 -1 966 801 
Bruk av disposisjonsfond -42 156 -5 000 -40 225 -30 384 -9 841 

Sum bruk av avsetninger -46 079 -6 164 -41 389 -32 350 -9 040 

Avsetninger      
Overføring til investering 10 916 0 5 862 1 021 4 841 
Avsetninger til bundne driftsfond 6 383 973 973 10 034 -9 060 
Avsetninger til disposisjonsfond 136 905 2 142 35 545 109 827 -74 281 

Sum avsetninger 154 204 3 116 42 381 120 882 -78 501 

Netto driftsresultat -108 125 3 049 -992 -88 532 87 540 

      

Sum driftsinntekter -650 852 -481 026 -530 982 -665 769 134 787 

      

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 16,6 % -0,6 % 0,2 % 13,3 % 64,9 % 
 

 
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder 
 
Beløp i 1000      
Tjenesteområder Regnskap 

2020 
Oppr. 

budsjett 
2021 

Budsjett 
2021 

Regnskap Avvik i kr 

Fellestjenester 26 585 22 925 25 770 4 964 20 806 
Oppvekst 111 216 113 787 116 047 121 873 -5 826 
Helse og mestring 157 923 144 041 159 390 181 944 -22 554 
Kultur og idrett 8 648 7 843 7 877 8 432 -556 
Allmenne- og tekniske tjenester 35 549 35 074 39 484 41 870 -2 386 
Inntekter -122 151 -29 009 -62 412 -68 867 6 455 
Finans 29 917 -120 5 742 8 876 -3 134 

Sum 247 688 294 541 291 897 299 092 -7 195 
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Status investering og finansiering (2A) 
 
Beløp i 1000      

 Regnskap 
2020 

Oppr. 
bud. 2021 

Rev. bud. 
2021 

Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Investeringer i varige driftsmidler 294 552 311 940 304 900 319 474 -14 574 
Tilskudd til andres investeringer 116 2 500 3 370 3 370 0 
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 142 0 1 021 23 227 -22 206 
Utlån av egne midler 0 0 0 1 500 -1 500 
Avdrag på lån 0 0 0 0 0 

Sum investeringsutgifter 295 811 314 440 309 291 347 571 -38 280 

      
Kompensasjon for merverdiavgift -49 547 -43 274 -45 245 -49 170 3 925 
Tilskudd fra andre -16 876 0 -3 413 -143 499 140 086 
Salg av varige driftsmidler -263 0 -4 000 -14 304 10 304 
Salg av finansielle anleggsmidler 0 0 -1 055 -1 055 0 
Mottatte avdrag på utlån av egne midler 0 0 0 0 0 
Bruk av lån -191 004 -271 166 -253 092 -111 501 -141 590 

Sum investeringsinntekter -257 690 -314 440 -306 805 -319 530 12 725 

      
Videreutlån 37 579 0 42 342 37 255 5 087 
Bruk av lån til videreutlån -37 579 0 -42 342 -37 255 -5 087 
Avdrag på lån til videreutlån 7 822 0 0 10 324 -10 324 
Mottatte avdrag på videreutlån -15 079 0 0 -43 021 43 021 

Netto utgifter videreutlån -7 257 0 0 -32 697 32 697 

      
Overføring fra drift -10 916 0 -3 541 -1 021 -2 520 
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 7 257 0 0 4 622 -4 622 
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond -27 204 0 1 055 1 055 0 

Sum overføring fra drift og netto avsetninger -30 863 0 -2 486 4 656 -7 142 

      

Fremført til inndekning i senere år (udekket) 0 0 0 0 0 
 



 
Status investeringsprosjekter 
 

Andre investeringer 
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett 

Investering Rev. bud. Regnskap Status  
Anleggsutstyr 200 194 Ferdig 
Asfalt Fillingsneset 1 374 865 Ferdig 
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særs 400 358 Iht. plan 
Brannalarmanlegg Mausund oppvekstsenter 0 110 Ikke 

vurdert 
Brannsentraler - oppgradering mm 0 121 Ikke 

vurdert 
Bygging av fuglekikking 500 296 Forsinket 
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA 
bygget 

350 226 Forsinket 

Digitalisering 500 455 Forsinket 
Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og 
utforming uteområde 

100 62 Forsinket 

FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM 7 160 9 497 Iht. plan 
Forprosjekt næringsareal Uttian 606 173 Ikke 

vurdert 
Fortau Rådhusgata-Øvergården 6 369 4 657 Ferdig 
Gamle legekontorene til BAM 22 001 20 934 Iht. plan 
Gammelskolen Sistranda 1 093 967 Forsinket 
Gang- og sykkelveg Sistranda-Hamarvik 0 77 Ferdig 
Gjennomgang el-anlegg og universell utfor 870 870 Forsinket 
Hurtigladestasjon for EL-biler 880 1 021 Ferdig 
Hvite biler - tilbringertransport i øyrek 0 37 Ferdig 
Klemsikring dører Nordskag oppvekstsenter  100 0 Ferdig 
Kommunale kaier og bruer 322 0 Iht. plan 
Kommunale veier 169 0 Iht. plan 
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet 
for mellomtrinnet 

15 10 Iht. plan 

Morgendagens omsorg 178 270 189 868 Iht. plan 
Nabeita oppvekstsenter 0 198 Ikke 

vurdert 
Nordskag oppvekstsenter - nytt fortau 0 519 Ferdig 
Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod 50 25 Forsinket 
Ny PaloAlto hovedbrannmur 650 486 Ferdig 
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 500 302 Ferdig 
Oppgradering parkeringsplass Sistranda 
barneskole (park and ride) 

400 1 Ferdig 

Opprusting Frøya kommunehus 0 10 Forsinket 
PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 500 255 Forsinket 
Registreringssystem for FDV (Forvaltning, Drift og 
vedlikehold) 

174 160 Iht. plan 

REHABILITERING FROAN KAPELL 2 500 2 500 Iht. plan 
Renholdsmaskiner og moppekjøleskap 0 133 Iht. plan 
Saiøy kai 90 0 Ikke 

vurdert 
Sklie 100 111 Ferdig 
Sørburøy kai 588 611 Ferdig 
TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 592 164 Iht. plan 
Tysse lift skaphenger 0 143 Ikke 

vurdert 
Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 238 15 Ferdig 
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 Årets budsjett 

Investering Rev. bud. Regnskap Status  
Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 300 94 Forsinket 
Utvidelse av toalett – stellerom for pleietrengende 
barn 

170 192 Ferdig 

Varmesentral Mausund skole 4 756 4 644 Iht. plan 
Vei til Skarpneset næringsområdet 200 172 Forsinket 
Velferdsteknologi 0 337 Ikke 

vurdert 
Øvrige investeringer 1 021 28 590 Iht. plan 

Sum 234 109 270 458  
 

Selvkost  
 
Beløp i 1000 
 Årets budsjett 

Investering Rev. bud. Regnskap Status  
556012-Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 910 918 Iht. plan 
Anleggsutstyr VA 1 280 1 272 Iht. plan 
Avløpsanlegg  Flatval 1 og 2 431 587 Forsinket 
Høydebasseng Sistranda 2019 17 041 18 103 Iht. plan 
Innkjøp vannmålere 1 000 741 Iht. plan 
Nabeita RA-avløpsledning 700 389 Iht. plan 
Nabeita RA-renseanlegg 1 000 704 Forsinket 
NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 200 131 Forsinket 
Nytt høydebaseng - bergheia 22 811 23 165 Iht. plan 
Oppryding spred avløp Måsøval 35 22 Forsinket 
Overvannskanal Sjådalen 250 387 Ikke 

vurdert 
Rehabilitering Rabbenfeltet 7 164 7 164 Ferdig 
Renseanelgg avløp Sistranda 1 315 1 144 Forsinket 
SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 200 17 Iht. plan 
SANERING AVLØPSANLEGG SULA 300 0 Forsinket 
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid 13 000 9 733 Iht. plan 
Selvfallsledning FV 716 - Hamarvik 2 982 3 133 Iht. plan 
Utskiftning VVS-armatur 0 670 Iht. plan 
Utvendig rehab.Høydebasseng 60 14 Forsinket 
Vannforsyning Sandvika 988 601 Iht. plan 
vannforsyning Sistranda - Nordskaget 3 000 7 712 Iht. plan 
VA-plan  Siholmem 515 93 Iht. plan 
Øvrige investeringer 0 411 Iht. plan 

Sum 75 182 77 113  
 

 
Finansrapportering 
 

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater  
Grieg Investor ivaretar kommunes forvaltning av langsiktig finansiell plassering i fond og aksjer.  

Avkastningen på kommunens langsiktige portefølje ble 4,74 % (NOK 7,8 mill) i 2021. Porteføljens 
markedsverdi er ved årsskiftet NOK 172,3 mill. I 2021 har det ikke blitt foretatt uttak fra eller innskudd i 
porteføljen, men det er tilført kr 265 000 gjennom mottatte rabatter fra forvalterne. 

Tabellen nedenfor viser utvikling i porteføljeverdi siste 16,5- års periode. Opptjent avkastning utgjør ca. 
NOK 118 mill i perioden. Av tabellen fremgår reell avkastning for porteføljen og kommunens 
investeringsstrategi for hvert kalenderår, sammenholdt med et anslag på bankrenten for året.  
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Avkastningen siste 16,5 år er 144,5 % (5,6 % pr år). Kommunens investeringsstrategi er utformet med 
bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning 
som på indeksnivå er 2,1 % - noen høyere enn en bankrente over tid. Reell oppnådd meravkastning i 
forhold til bankrenten siden oppstart er 4,4 % - poeng pr år.  

Kommunens finansreglement ble revidert i 2018. Ved forvaltning av den langsiktige porteføljen skal 
kommunen fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige svingninger. Det skal likevel ikke 
tas finansiell risiko som anses vesentlig jmf Kommuneloven § 14-13. I forvaltningen søkes det etablert en 
stor grad av stabilitet og forutsigbarhet. Sannsynlighet for negativ avkastning et enkelt år er 12 %. 
Verdifall gitt Finanstilsynets definisjon av stresstest er -12,2 %.  

Porteføljen har i 2021 vært forvaltet innenfor rammene i finansreglementet. Risikoen i porteføljen har 
vært noe høyere enn normalposisjonen i finansreglementet som følge av en svak overvekt i aksjer 
gjennom hele året. Fordelingen mellom Norge og utland i aksjer og obligasjoner er nær strategiske 
vekter. 

Porteføljens fondssammensetting avviker noe risikomessig fra referanseindeksene i strategiens 
normalposisjon, men er innenfor tillatte rammer for avvik (målt gjennom relativ risiko) i 
finansreglementet. I de ulike delporteføljene er det lagt stor vekt på å benytte fondskombinasjoner som 
har gode egenskaper samlet. Frøya kommunes kapitalforvaltning er bygget opp rundt strenge krav til 
valg av forvaltere og transparente produkter for alle investeringer.  

Forvaltningen har etiske kriterier tilsvarende den norske stat. Bruk av flere, spesialiserte forvaltere gir 
muligheter for å utnytte spisskompetanse i markedet. Forvaltere og fond i kommunens delporteføljer er 
valgt på bakgrunn av både kvantitative og kvalitative kriterier.  

I tillegg foretas det beregninger omkring samvariasjon mellom fondene i kommunens totalportefølje. Et 
viktig virkemiddel for å oppnå forventet meravkastning i forvaltningen er å holde kostnadselementet i 
forvaltningen så lavt som mulig. Porteføljen skal minimum rebalanseres når porteføljevektene når 
min/maks grensene.  
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Kommunens aksjeportefølje steg 21,2 % % i 2021. Dette er 1,8 % - poeng svakere enn porteføljens 
referanseindeks.  

Porteføljens mindreavkastning forklares av at 3 av de globale fondene leverte svakt relativt til 
referanseindeksen. 

For norske aksjer leverte investeringene ca. 2 %-poeng bedre avkastning enn Oslo Børs, mens 
kommunens obligasjonsportefølje falt ca. 1 % i 2021. Dette er 0,6 % - poeng bedre enn porteføljens 
referanseindeks.  

Porteføljens meravkastning forklares av at både den norske og den globale porteføljen har høyere 
kredittrisiko enn delporteføljenes referanseindeks, samt at den globale porteføljen har kortere 
renterisiko enn referanseindeksen.  

Likviditet 

 
  

I henhold til finansreglementet 2.4 Rutiner 
for rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer 
fremgår i pkt. 1.5. For ledig likviditet og 
andre midler beregnet for driftsformål skal 
følgende fremgå:  

• Sammensetting av aktiva 

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de 
ulike typer aktiva 

• Vesentlige markedsendringer og 
endringer i risikoeksponeringen 

• Avvik mellom faktisk forvaltning og 
kravene i finansreglementet 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 

 Kommunens likviditet må sies å være meget god. I tillegg kan avkastningen på aksjer og aksjefond på 
om lag  80,1 mill kr gjøres tilgjengelig for kommunen på relativ kort tid om man ønsker det. 
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Lånegjeld 

 

Kommunens brutto lånegjeld økte med 257, mill kr i 2021. I budsjettet for 2022 er det tatt grep for å 
redusere gjeldsgraden, med unntak av selvkostområdet, ikke skal overstige det kommunen betaler inn 
av i årlig avdrag. I tillegg vedtok kommunestyret en ekstra nedbetaling av gjeld på 30 mill kr i både 2022 
og 2023.   

 

  

  

 

Korrigerer man brutto lånegjeld med selvkost, startlån, lånt til kirken, forskuttering til fylket (vei Flatval), 
refusjon Husbanken er netto renteeksponert gjel på 851,2 mill kr. 
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Fond 

 
I henhold til finansreglementet 4.7 Rutiner for 
rapportering 

Kommunens generelle retningslinjer fremgår i 
pkt. 1.5.  

For langsiktige finansielle aktiva skal følgende 
fremgå:  

• Sammensetting av aktiva 

• Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike 
typer aktiva 

• Vesentlige markedsendringer   

• Endringer i risikoeksponeringen 

• Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

• Markedsrenter og egne rentebetingelser 

• Delporteføljenes relative risiko  

• Renterisiko for de rentebærende investeringene 
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Status oppdrag for kommunen 
 

Verbalvedtak 

 
Beløp i 1000     

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status Ansvarlig 
 Veiledningssenter for 
pårørende Midt-Norge 
(Vedtak - 2020) 

Søknaden til Veiledningssenter for 
pårørende Midt-Norge imøtekommes 
under forutsetning av at virksomheten 
som yter tjenester til denne gruppen 
oppretter kontakt med senteret for å 
gjøre tilbudet kjent med blant 
temakvelder m.m. Dekkes gjennom 
virksomhetens rammer. 
 

Ferdig Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, 
oppvekst og kultur vedtatt å 
videreføre støtte til 
veiledningssenteret for pårørende 
rus og psykiske lidelse med 1 krone 
pr. innbygger. Støtten dekkes 
innenfor helse og mestring sine 
økonomiske rammer. Tilbudet til 
N.K.S veiledningssenter gjøres kjent 
for alle tjenestene som yter tilbud til 
målgruppen. 

Renate 
Loktu 
Sandvik 

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

Rådmannen bes se på kriteriene i 
ordningen «Hjem for en 50-lapp» for 
at ordningen kan benyttes ved flere 
anledninger/arrangementer. 
 

Ferdig Ferdig Håvard 
Holte Os 

Arbeidstøy og 
kompensasjon. (Vedtak - 
2020)  

Det bes om en sak fra rådmann til 
administrasjonsutvalget hvor de ulike 
problemstillinger som er belyst i 
brevet utredes når det gjelder 
kompensasjon for arbeidstøy. Vi 
ønsker også at man i saken belyser 
hva som er gjort i nabo kommuner.- 
Vedtatt avtale  

Ferdig Saken er ferdig behandlet.   Marit 
Wisløff 
Norborg 

Barnefødsler og tilflytning Frøya opplever stor økning i antall 
barnefødsler og tilflytning. Med 
bakgrunn i å møte behovet for flere 
barnehageplasser starter kommunen 
umiddelbart arbeidet med å se på 
hvordan det økte behovet for 
barnehageplasser kan løses, 
herunder; planlegging/utredning av 
eventuell ny barnehage på Nesset, 
dialog om utvidelse av de private BHG 
og utvidet kapasitet ved kommunale 
BHG/oppvekstsentra. Status pr. 
20.08.21:Nedsette arbeidsgruppe som 
utreder barnehagekapasitet og 
utbygging. Engasjere ekstern 

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

Håvard 
Holte Os 
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Beløp i 1000     

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status Ansvarlig 
konsulent? Igangsette høst 2021. Er 
utvidet med en avd. ved Nordskag 
oppv. s. august 2021.      

Beiteplanen, 
miljø/klimaplan og 
kulturminneplan. 

Kommunedirektøren gis i oppdrag så 
fort som mulig sette i gang arbeidet 
med å få på plass beiteplanen, 
miljø/klimaplan og kulturminneplan. 
Dette for å forhindre at beitemarker, 
urørt natur og kulturminner 
forsvinner. 
 

Iht. plan Dette under 
arbeid. Beitebruskplanen ble meldt 
startet i K-sak 70/21 29.04.21, og ble 
førstegangsbehandlet i HOAT 
08.03.22Klima og energiplan ble 
meldt startet i K-sak 29/21 25.02.21 

Thomas 
Sandvik  

Budsjett FUR Budsjett FUR økes med l0.000,- 
dekkes igjennom økt skatteinngang.  
 
  
 
  
 

Ferdig Er innarbeidet i budsjettet for 2021. Roger 
Antonsen 

Digitalt byggesakssystem 
«eByggesak 360» (Vedtak - 
2020) 

Rådmannen bes vurdere innkjøp av 
Digitalt byggesakssystem «eByggesak 
360» og hvordan dette kan inndekkes 
gjennom selvkost. 
 

Ferdig Systemet er anskaffet og installert, 
og er i drift.   

Thomas 
Sandvik  

Driftsbudsjett 
ungdomsbasen 

Driftsbudsjett ungdomsbasen på l 
00.000,- dekkes av Krakow tur               
l00 000 kr  
 

Ferdig Overført kultur og idrett sitt 
budsjett. 

Renate 
Loktu 
Sandvik 

Dyrøy ferjeleie Frøya kommune er svært opptatt av å 
løse forholdene ved Dyrøy ferjeleie. 
Det må foretas detaljplanlegging, 
grunnerverv og opparbeidelse for å 
oppnå tilfredsstillende trafikksikre 
forhold og tilstrekkelig 
parkeringskapasitet. Frøya kommune 
skal være en aktiv part i dette i 
samarbeid med Trøndelag 
fylkeskommune, AtB, Dyrøy grendelag 
og Øyrådet. 
 

Ferdig ferdig  Thomas 
Sandvik  

Frivilligsentralen Frivilligsentralen fortsetter sitt 
samarbeid med lokale 
matvarebutikker. Formålet med 
samarbeidet er å fordele matvarer til 
innbyggere som trenger det. 
 

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

Håvard 
Holte Os 

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

Rådmannen gis i oppdrag å utrede et 
prosjekt på 
fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. 
Det søkes delfinansiering og 
samarbeid fra myndigheter og andre 
aktuelle partnere.  
 

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

Thomas 
Sandvik  
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Beløp i 1000     

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status Ansvarlig 
Gratis trafikalt grunnkurs i 
ungdomsskolene 

Det gjennomføres gratis trafikalt 
grunnkurs i ungdomsskolene. Kostnad 
135.000,- dekkes igjennom økt 
skatteinngang. Status pr. 
20.08.21:Lærekrefter er 
underopplæring inneværende skoleår, 
for oppstart skolestart høst 2022.  

Forsinket Tilbud om dette er løst gjennom 
samarbeid med trafikkskole 
inneværende skoleår. Tilbudet i form 
av valgfag Trafikk, ble ikke igangsatt 
høsten 2021 pga. manglende 
lærerressurser knyttet til nye 
kompetansekrav. Lærere har startet 
på kurs/opplæring, slik at vi er klar til 
å tilby dette fra høsten 2022. 

Håvard 
Holte Os 

Havbruksfondet. (Vedtak - 
2020) 

Rådmannen bes fremlegge en plan for 
utbygging av digital infrastruktur i 
kommunen med bakgrunn av 
avsetningen i Havbruksfondet. Roger 
Tverrvåg ansatt for å jobbe med fiber 
og mobildekking (starter sept. 2021)  

Ferdig Bredbåndstrategi er utarbeidet, ble 
presentert for HOAT 08.03.22. Etter 
intern høringsrunde, vil den blir 
framlagt for behandling i 
kommunestyret i april 2022 

Thomas 
Sandvik  

Helhetlig evaluering av den 
forebyggende innsatsen i 
forhold til barn og unge 

Det gjennomføres en helhetlig 
evaluering av den forebyggende 
innsatsen i forhold til barn og unge: 
MOT, Øya-prosjektet, sosiallærere, 
ungdomskontakt, helsestasjon for 
Ungdom, ungdomsbasen. Dette for å 
se hvordan ressursene utnyttes på 
tvers til felles beste. 
 
Det må ses på hvordan Kulturskolen, 
kan benyttes bedre som en ressurs 
inn i grunnskolen. 
 

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

Renate 
Loktu 
Sandvik 

Innføring av Ipad i 
grunnskolen - evaluering 
(Vedtak - 2020) 

Ordningen med innføring av IPader 
må evalueres i løpet av vår 2020. 
Evalueringen bør omfatte 
læringsutbytte, ressursbehov for 
vedlikehold og drift, samt erfaringer 
fra ledere, lærere, elever og foresatte 
på små-, mellom- og ungdomstrinn, 
samt FUR. 

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

Håvard 
Holte Os 
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Internkontroll- og 
avvikssystem (Vedtak - 
2020) 

Rådmannen bes sikre at kommunen 
har et godt avvikssystem som er 
forankret og blir ivaretatt i 
organisasjonen. Compilo fra 2.halvår 
2021  

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

Marit 
Wisløff 
Norborg 

Jordmorstilling. (Vedtak - 
2020) 

Opprettelse av 100% jordmorstilling 
bes iverksettes så raskt som mulig, i 
tråd med ekstrabevilgning i revidert 
statsbudsjett.  
 

Ferdig Jordmorstilling iht ekstrabevilgninger 
i statsbudsjett ble iverksatt 2020. 

Renate 
Loktu 
Sandvik 

Kjøp av gamle Frøya 
videregående (dagens Frøya 
ungdomsskole) 

Det ønskes at det fremmes en sak om 
kjøp av gamle Frøya videregående til 
politisk behandling i 2021 for å få det 
inn i investeringsbudsjett 2022-2025. 
 

Iht. plan Kjøp av Frøya ungdomsskole ble 
vedtatt av kommunestyret 
desember 2021, reg ref. KST-sak 
21/200, EST 21/2418.  Overtakelsen 
er satt til 31.12.2022. Kjøpskontrakt 
er utarbeidet av Adv. Bjerkan 
Stav. De bygningsmessige 
tilleggsarbeidene er i prosess.  

Roger 
Antonsen 

Kommunale investeringer 
og oppgraderinger innen 
spredt avløp. (Vedtak - 
2020) 

Rådmannen bes se på kommunale 
investeringer og oppgraderinger innen 
spredt avløp i sammenheng med krav 
til innbyggerne iht saneringsplanen, 
for å redusere kostnadene til 
innbyggerne.  
 

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

Thomas 
Sandvik  

Kontakt med de største 
arbeidsgiverne i kommunen 
vedr betydningen av at 
foreldre med barn i 
grunnskole får fri for å delta 
på foreldremøter, og at de 
med behov får fri til å delta 
på norskkurs.  

Kommunedirektøren gis i oppdrag å ta 
kontakt med de største 
arbeidsgiverne i kommunen og legge 
frem for dem hvor viktig det er at 
foreldre med barn i grunnskole får fri 
for å delta på foreldremøter, og at de 
med behov får fri til å delta på 
norskkurs. Dette etter ønske fra 
administrasjonen ved skoler og 
barnehager. 
 

Ikke 
startet 

 Håvard 
Holte Os 

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

Frøya kommune er en kystkommune 
med en rik kysthistorie som må bli tatt 
vare på. Et museum kan 
videreformidle historien til den 
oppvoksende slekt. Et museum kan 
også brukes som et sanse- og 
minnesenter for demente. 
 
Rådmannen bes utarbeide en 
prioritert kulturminneplan/plan for 
museumssatsing for Frøya kommune 
som grunnlag for fremtidige 
investeringer og 
budsjett/handlingsplan.  
 

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

Håvard 
Holte Os 

Kvalitetsrapportering i fra 
virksomhetene 

 Iht. plan Det rapporteres i tertialrapporter og 
årsrapporter til politisk nivå. 
Månedsrapportering til 
kommunedirektøren. Nytt 

Renate 
Loktu 
Sandvik 
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kvalitetssystem er tatt i bruk. jobbes 
med å oppdatere prosedyrer og 
rutiner i virksomhetene. 

Ledningsnett og trekkrør 
(Vedtak - 2020) 

Rådmannen bes vurdere ved alle 
kommunale arbeider på 
ledningsnett/VA, skal det legges 
trekkrør for fiber.  
 

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

Thomas 
Sandvik  

Lokal bemanningsnorm for 
Frøyaskolen 

Rådmannen bes legge frem en sak 
hvor det vurderes en lokal 
bemanningsnorm for Frøyaskolen.  
 
  
 
  
 
  
 

Ikke 
startet 

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

Håvard 
Holte Os 

Mausund oppvekstsenter 
og øyrekka folkehøyskole. 

Det utredes muligheten for 
sammenslåing av bygningsmassen for 
Mausund oppvekstsenter og øyrekka 
folkehøyskole. 
 

Ferdig Dette er undersøkt. Styret som 
jobbet med Folkehøgskole ønsket 
ikke et slik samarbeid.   

Thomas 
Sandvik  

Oppgradering av utearealer 
på skolene 

Oppgradering av utearealer på 
skolene: Det er viktig at elevråd, 
ungdomsråd, foreldre og grendelag 
involveres i utforming av områdene. 
 

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

Thomas 
Sandvik  

Realistiske budsjett for 
rammeområdene 

Det må jobbes med å fremlegge 
realistiske budsjett for 
rammeområdene. 
 

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

Roger 
Antonsen 

Rekrutterings- og 
arbeidsgiverstrategi 

Frøya kommune skal gjennomgå sin 
rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi. 
 
Dette inkluderer en gjennomgang av 
Frøyapakken  og en vurdering  av 
tiltakene innunder denne. 
 
-Det bør  vurderes hvorvidt 
muligheten  til å innføre 
«småbarnsforeldreuke» på 
samme  måte som 
 
«senioruke» kan benyttes for å bedre 
rekruttering, øke heltidskulturen og 
beholde arbeidskraft. Det bør også ses 
på å benytte utdanningstilskudd mot 
bindingstid for å stimulere lokal 
ungdom og andre øyværinger til å ta 
høyere utdanning innen bl.a. Tekniske 
fagområder. 
 

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

Marit 
Wisløff 
Norborg 

Rusomsorg. (Vedtak - 2020)  Rusomsorgen må bli bedre. Det må 
legges frem en plan for å øke 
kapasiteten og kvaliteten på 
dagtilbudet, rask oppfølging etter 

Ferdig Etablert interkommunalt 
vertskommunesamarbeid med Hitra 
kommune.  

Renate 
Loktu 
Sandvik 
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behandling, og det må også sees på 
om boforholdene er optimale. 
 

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

Rådmannen bes legge frem en plan 
for effektivisering på de ulike 
rammeområdene.   

Forsinket Jobbet med dette i hele 2020. Etter 
plan skulle dette arbeidet fortsatte 
inn i 2022. Dette har dessverre ikke 
blitt prioritert pga covidsituasjonen 
og arbeidsbelastningen ute på 
virksomhetene i forhold til dette. 
Arbeidet påstartes i 2022 med 
oppvekstbruksplanen. 

Beathe  
Sandvik 
Meland 

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

Rådmannen bes redusere bruken av 
konsulenter.  
 

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

Roger 
Antonsen 

Sanering av spredt avløp - 
Sula og Måsøval/Kverva 
(Vedtak - 2020) 

Rådmannen bes legge frem en sak 
hvor konsekvensene for innbyggerne 
på Sula og Måsøval/Kverva for 
sanering av spredt avløp synliggjøres. 
Dette inkluderer innbyggernes 
utgifter, samt tilgjengelige 
støtteordninger.  
 

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

Thomas 
Sandvik  

Skilting av turløyper på 
Frøya (Vedtak - 2020) 

Rådmannen bes ferdigstille prosjektet 
med skilting av turløyper på Frøya, i 
samarbeid med Frøya turlag. 
Rådmannen bes prioritere 
administrative ressurser til å 
gjennomføre arbeidet.  
 

Iht. plan Svært mange turløyper er skiltet, 
men prosjektet er fortsatt ikke 
fullført. 

Håvard 
Holte Os 

Sommerjobb for ungdom. 
(Vedtak - 2020) 

Rådmannen bes om å invitere 
næringslivet til et samarbeid rundt 
«Sommerjobb for ungdom» for å se 
på muligheten til at lønnskostnadene 
kan deles 50/50 slik at flere kan få 
tilbud om jobb, samt en god 
introduksjon til arbeidslivet.  
 

Iht. plan Ordningen er gjennomført og 
evaluert i 2021. Vil fortsette dialog 
med næringsliv og deling 50/50 fram 
mot sommeren 2022. 

Håvard 
Holte Os 

Sosiallærerstillinger Formannskapet ser med stor 
bekymring på de meldte 
utfordringene fra oppvekstområdet 
på konsekvensene av nedtrekkene for 
sosiallærerstillingene. Med bakgrunn i 
dette skal 2 stillinger som sosiallærer 
innføres. Det avventes til 
kommunestyrets budsjettbehandling 
hvordan dette inndekkes. 
 

Ferdig Alle 4 sosiallærerstillinger er nå 
besatt. 

Håvard 
Holte Os 

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

Det skal utredes hvordan Frøya 
kommune kan bidra til etablerings lån 
til slik at unge fiskere kan realisere 
sine planer. 
 

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

Beathe  
Sandvik 
Meland 

VA-utbygging/utbytting av 
eternittrør på Nesset kan 

Det skal utredes orn VA-
utbygging/utbytting av eternittrør på 

Ferdig Kommunedirektøren orienterte 
HOAT om arbeidet med dette i 

Thomas 
Sandvik  
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bidra til realisering av g/s-
vei mellom Dørvikan og 
Hellesvik. 

Nesset kan bidra til realisering av g/s-
vei mellom Dørvikan og Hellesvik. 
Dette må spilles inn som et spleiselag 
med fylkeskommunen, etter modell 
fra Hamarvik - Sistranda. Det bør ses 
på om deler av strekningen kan 
bygges med forenklet løsning. 
 

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

Vedtaksoversikt med status 
i tertialrapporten 

Ønsker vedtaksoversikt med status i 
tertialrapporten. 
 

Iht. plan Innarbeidet i rapporteringen. Roger 
Antonsen 
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Digitalisering  Vedtatt digitaliseringsstrategi Iht. plan Digitaliseringsstrategi er vedtatt. (k-sak 

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

Thomas 
Sandvik  

Folkehelse  Iht. plan I planperioden vil kommunedirektøren 
se på den interne organiseringen av 
folkehelsearbeidet. Det er i dag flere 
som innehar andre roller i 
deltidsstillinger; samfunnsmedisiner, 
SLT-koordinator, ungdomskontakt og 
MOT koordinator. En strategi for 
planperioden er å kunne samle alle 
koordinatorroller i en stilling, da både 
rus og -kriminalitetsforebyggende 
arbeid og folkehelsearbeid ligger tett 
knyttet opp til hverandre og ofte er to 
sider av samme sak. Dette gjelder også 
MOT-arbeidet. Det er iløpet av 2021 
sett på rollen som SLT - koordinator. 
Denne lå tidligere til funksjon 
ungdomskontakt. Erfaring viser at 
dette ble to roller som ble vanskelig å 
kombinere. SLT funksjonen er nå lagt til 
rådgiver i Stab, med tett tilknytning til 
“Øya” prosjektet.  

Renate 
Loktu 
Sandvik 

Heltidskultur  Påstartet, men forsinket pga Covid-19  Iht. plan Heltidskultur vurderes alltid i alle 
ansettelser.   

Marit 
Wisløff 
Norborg 

Interkontroll og 
personvern (GDPR) 

Kommunedirektørens internkontroll og 
personvern (GDPR) Kommunen har, og 
vil fortsatt ha fokus på internkontroll og 

Iht. plan Det arbeides kontinuerlig med 
internkontroll og GDPR (personvern). 
Det er vurdert om ansvarlig for 

Marit 
Wisløff 
Norborg 
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personvern. Internkontroll inngår som 
en sentral del i virksomhetsstyringen. 
God internkontroll skal bidra til at 
organisasjonen når mål, overholder, 
lover, vedtak, økonomiske rammer og 
interne rutiner, for slik å forebygge 
styringssvikt, feil og mangler. 
Kommunedirektøren vil i denne 
handlingsplanperioden ha særlig fokus 
på følgende aktiviteter: ? Implementere 
rådmannens interkontroll ved hjelp av 
ulike digitale løsninger. ? Følge opp 
punktene for virksomhetsstyring og 
implementering av målekart på 
rammeområdene ? Arbeide med 
risikoanalyse og risikostyring (ROS) ? 
Gjennomføre interne revisjoner ut fra 
analyse av ROS  Ledere på alle nivåer 
har ansvar for å etablere og følge opp 
den interne kontrollen for sine 
tjenesteområder i samsvar med 
delegerte fullmakter Forsinket pga. 
Covid-19 

internkontroll skal inn i arbeidsgruppa 
miljørettet helsevern.  

Kommune 3.0 - 
Samskapingskommunen 

 Iht. plan Kommune 3.0 er en overordnet satsing 
for planperioden. Under denne 
paraplyen er flere små tiltak iverksatt. 
Her kan nevnes erfaringsmedarbeider 
(demensomsorgen), bedriftkontakt 
(oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse). 
veilednings senter for pårørende 
rus/psykisk helse.  

Beathe  
Sandvik 
Meland 

Kompetanse Heltidskultur og kompetanse Frøya 
Kommune som arbeidsgiver skal 
prioritere arbeidstidsordninger som 
ivaretar de ansattes helse, verne- og 
velferdsmessige behov og muliggjøre 
full yrkesdeltagelse til pensjonsalder. 
Heltidsarbeid skal være hovedregelen 
for å tiltrekke seg tilstrekkelig og 
kompetent arbeidskraft. Med å 
fokusere på heltidskultur vil Frøya 
Kommune være en attraktiv 
arbeidsgiver og beholde ansatte over 
tid, og som igjen vil medføre til mindre 
turnover. I tillegg skal vi satse på 
kompetanseutvikling og få på plass en 
god rekrutterings, - og kompetanseplan 
for å møte fremtidens krav innenfor 
alle tjenesteområder. Vi skal oppfordre 
og legge til rette for at ansatte tar 
videreutdanning. Vi belønner dette 
med å gi økonomisk kompensasjon i 
forbindelse med studier. Det å satse på 
å utdanne egne ansatte resulterer i 
lojale medarbeidere som har 
kompetanse til å møte morgensdagens 
krav og forventninger. Frøya Kommune 
skal være en attraktiv arbeidsgiver som 
gjennom målrettet arbeidsgiverstrategi 
tiltrekker oss nødvendig kompetanse 
som vi prioriterer å satse på. Vi skal 

Forsinket HR har startet jobben med 
kompetanseplan, neo forsinket pga 
covidhåndtering 

Marit 
Wisløff 
Norborg 
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også ta en aktiv rolle i 
inkluderingsdugnaden, slik at flere 
kommer seg i jobb med de ressursene 
de har. 

Ledelse “koronaforsinket ”Har ikke fått jobbet 
mye med dette i inneværende tertial 
pga Covid og hjemmekontor  

Iht. plan I tråd med vedtatt satsing 
på lederskapet starter 
FRØYA kommunes ledere på alle 
nivå med på 
kompetanseheving gjennom til 
sammen 8 dager. Programmet 
gjennomføres sammen med Hitra 
kommunes ledere på samme 
nivå. Mellomlederen er en svært viktig 
leder for å drifte og utvikle 
organisasjonen. De er nærmest den 
ansatte og tettest på tjenestene. De 
skal utføre overordna føringer og de 
skal sørge for at oppgavene blir løst 
med høy kvalitet. Det er 
mellomlederen som i praksis blir 
ansvarlig for å nå organisasjonens 
målsettinger. Samtidig er det denne 
ledergruppen som har minst opplæring 
i å være leder, og ofte er det denne 
ledergruppen som får minst tid til å 
forstå og bearbeide overordna 
målsettinger og endringer i lovverk. 
? Programmet blir en kombinasjon av å 
få tilført ulike verktøy, prøve ut 
verktøy, erfaringsdeling og refleksjon. 
Det blir faglig påfyll, og blir lagt opp til 
et variert program der hver samling har 
en klar målsetting om å gjøre 
deltakerne i stand til å forbedre 
sin lederutøvelse på de temaene som 
blir tatt opp. Gjennomføres lokalt på 
Hitra og Frøya. 2x4 samlinger. Totalt 8 
dagsverk.  Gevinster: Bygge et solid og 
helhetlig lederskap fra «nederst til 
øverst» i hele Frøya 
kommune  Gi en bedre forståelse for 
lederrollen og øke kompetansen i 
daglig ledelse som fører til en positiv 
utvikling av organisasjonen. Alle med 
lederroller i kommunen deltar i dette 
sammen, felles forståelse for ståsted 
og retning Bygge nettverk med ledere 
fra samme nivå i Hitra kommune, også 
dette i tråd med satsingen 
på flere interkommunale 
samarbeidsformer.  

Beathe  
Sandvik 
Meland 

Miljø og klima  Forsinket Klima og energiplan ble meldt startet i 
K-sak 29/21 25.02.21. Arbeidet er 
forsinket, da bemanningen har vært en 
utfordring i 2021 og begynnelsen av 
2022 

Thomas 
Sandvik  

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

Marit 
Wisløff 
Norborg 
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Nye interkommunale 
samarbeid 

Jobber med brann og redning, sak 
kommer til behandling i juni 2021.Har 
tatt initiativ overfor Hitra på følgende 
områder Barnevern (flere kommuner 
og Hitra) Økonomi/lønn spesielt 
Ulovlighetsoppfølging  

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

Beathe  
Sandvik 
Meland 

Næring  Iht. plan Mulighetsstudie næringsarealer er 
gjennomarbeidet og ligger pt på høring 
sammen med planprogram 

Beathe  
Sandvik 
Meland 

Planprosesser og 
oppfølging av 
planvedtak 

 Iht. plan Kommunaldirektøren jobber 
kontinuerlig med dette, og har bl.a. 
hatt en forvaltningsrevisjon på 
området. Revisjonsrapporten ble 
framlagt for kontrollutvalget. 
Kommunen har hatt utforinger med 
stor gjennomtrekk av medarbeidere på 
dette området, men har fått på plass 
gode løsninger som vil bedre 
situasjonen.  

Thomas 
Sandvik  

Vann, avløp og 
renovasjon  

Kommunen har som intensjon å levere 
trygg og tilstrekkelig vannforsyning for 
våre abonnenter. Dette er initiert 
gjennom vedtatte Hovedplan for vann 
for perioden 2017-2027. Det er mange 
større prosjekter som er gjennomført, 
men flere gjenstår i planperioden. 
Kontinuerlig jobbes det med å 
tilrettelegge for tilstrekkelig 
vannforsyning til nye 
utbyggingsområder og industrielle 
behov. 
På avløpssektoren har det vært gjort en 
større kartlegging av tilstanden på 
kommunale avløpsanlegg i forbindelse 
med utarbeidelse av Hovedplan for 
avløp. I den sammenheng har det de 
senere år vært fokus på å få etablert et 
større avløpsrenseanlegg for 
strekningen Sistranda-Flatval. 
Fokusområdet er å oppgradere og 
utvide kommunale avløpsanlegg slik at 
de er tilpasset krav til rensegrad samt 
at flest mulig av befolkningen kan 
tilknyttes kommunale avløpsanlegg. Det 
er også et stort fokus på oppgradering 
av private avløpsanlegg i spredt 
bebyggelse, og dette arbeidet vil pågå 
for fullt i planperioden. Videre vil det bli 
behov for å finne tilfredsstillende 
slamtømmeordninger for øyer uten 
veiforbindelse. 
Vi har over flere år hatt utfordringer 
med avfallshåndtering i øyrekka. Dette 
er det satt fokus på, og vi er inne i en 
fase der mulige løsninger er under 
utredning. Kommunen er 
forurensningsmyndighet og har dermed 
stor fokus på problemstillingen. 
Intensjonen er å få innlemmet øyrekka i 
ordinær renovasjonsordning i løpet av 
1. kvartal 2021. 

Ferdig ferdig  Thomas 
Sandvik  
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Beløp i 1000     

Oppdrag Beskrivelse Status Beskrivelse status Ansvarlig 
 

ØYA-prosjektet  
 

Iht. plan ØYA-prosjektet går sin gang. Prosjektet 
får stor oppmerksomhet nasjonalt og 
regionalt. Det er ansatt to 
koordinatorer i 0-24. De har i løpet av 
2021 hospitert inn i alle 
tjenester/områder for å bli kjent med 
hver tjeneste og for å se muligheter for 
mer og bedre samarbeid. Dette har ført 
til at koordinatorene også har engasjert 
spesielt i 5 saker sommeren/høsten 
2021. I tillegg er det jobbet med ny 
styringsmodell for «Øya» prosjektet 
med forankring i egen administrasjon 
og organisasjon. «Øya» er over i fase 
tjenesteutvikling og prosjektets 
styringsform gjenspeiler nå 
dette. Foreldremøteplanen er i bruk fra 
denne høsten, og implementeres i alle 
skoler og barnehager i løpet av året.  

Marit 
Wisløff 
Norborg 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Fellestjenester 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000     
Virksomhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr 

100-Kommunedirektør 22 192 -2 285 22 207 24 492 
110-Servicesenteret -102 -707 -2 321 -1 614 
120-Stab 4 495 7 955 5 883 -2 072 

Sum 26 585 4 964 25 770 20 806 

 

Kommentar til status økonomi 
 

Kommunedirektør 

Rammeområde Felles har et mindreforbruk på 20,80 mill kr og skyldes blant annet bruk av premiefond 
ifb med merkostnader på rammeområdene vedr økte pensjonsutgifter, permieavvik og amortifisering av 
fjorårets permieavvik.  I tillegg er store deler av refusjonene knyttet til korona-pandemien regnskapsført 
mot dette rammeområde.   

Ser man på enkeltkostnader innenfor rammeområde Felles som har et større merforbruk i forhold til 
budsjett, så er dette knyttet til blant annet yrkes- og personellforsikring med 1,46 mill kr, leie av lokaler 
knyttet til personer med rus med kr 1,16 mill kr, datalisenser med 0,64 mill kr, tolketjenester med 0,46 
mill kr. Dette utgjør tilsammen 3,72 mill kr. 

Posten folkevalgte har et merforbruk på 0,47 mill kr som skyldes økte kostnader knyttet til 
møtegodtgjørelser og tapt arbeidsfortjeneste.  

Oppsummering  drift  

 

Kommunedirektør 

Består av : 

• Kommunedirektøren 

• Økonomisjef og assisterende kommunedirektør  

• Tre kommunalsjefer på henholdsvis, Helse og Mestring, Oppvekst og Kultur, og Allmenne og 
Tekniske tjenester 

• Stabssjef 

• Frøya brann & redning, beredskap (FBR)  

Servicesenteret 

Se rapport under Allmenne og tekniske tjenester. 
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Frøya brann & redning, beredskap (FBR) 

  

Tabellen viser antall innsatskrevende hendelser                                                                                 
brann og redningstjenesten i 2021 

 

I tillegg har brannvesenet vakttelefon for skadet vilt. 

Vakthavende befal mottok og formidlet 7 hendelser med skade vilt i 2021. 

Brann 

FBR gjorde innsats i flere større boligbranner i 2021. 6 eneboliger ble totalskadde. Ellers så utførte vi 
brannbegrensende innsats ved blant annet brann i kjøretøyer og i terreng.  

Stadig flere bygg med direkteoverført brannvarsling til 110-sentralen er et godt brannsikkerhetstiltak, 
men fører samtidig til et stadig økende antall unødige utrykninger for oss. 

Trafikkhendelser/andre ulykker 

Håndtering av trafikkulykker er noe vi alltid har stort fokus på i beredskapen. Realistiske øvelser med 
moderne utstyr skal sikre rask og god innsats under trafikkulykker. Moderne biler blir stadig sikrere for 
sjåfør og passasjerer, men også mere teknisk utfordrende for brannvesenet. Alternative drivstoff 
medfører også spesifikke kompetansekrav. 

  

Helserelaterte oppdrag 

Likt for alle områder brann og redningstjenesten gjør innsats så ser vi også en økning i antall 
helserelaterte oppdrag. Dette kan være rene bistandsoppdrag til ambulansetjenesten, eller som en del 
av kommunens akuttberedskap ift. liv og helse gjennom brann og redningstjenestens 
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akutthjelperfunksjon. Vår akutthjelperfunksjon sikrer alle her på Frøya rask og kompetent førstehjelp 
ved behov selv om ambulansen ikke er umiddelbart tilgjengelig.  

Materiell/kompetanse 

Brann og redningstjenesten etterstreber å ligge i forkant av utfordringene vi møter, både ift. 
mannskapenes kompetanse og nødvendig utstyr for et godt brann og ulykkes vern. Takket være godt 
fokus på dette fra kommuneledelsen og dyktige ansatte i tjenesten er dette mulig. 

Brannvesenet Midt-IKS har i 2021 bistått oss med grunnkurs for våre nyeste deltidsansatte konstabler, 
samt befalsutdanning for våre utrykningsleder. 

Servicesenteret 

Beskrivelsen av tjenesten ligger under rammeområde Allmenne og Tekniske tjenester.  

Stab 

Kommunedirektørens Fagstab består av 11,70 årsverk inkludert stabssjef. 3,70 årsverk arbeider med 
prosjekt og 1 ansatt er utlånt til Trondheim kommune i 40 prosent stilling som fagekspert innen 
Helseplattformen. En ansatt i 50 prosent er overført til lønn og staben har 1 ansatt på midlertidig 
ansettelse fram til sommeren 2022. Staben har ansvar for HR, digitalisering og utvikling, næring, 
prosjekter og folkehelse.  

Prosjekter som er underlagt stab er blant annet Øya-prosjektet med delprosjekter. Nærmere beskrivelse 
av dette finner man under Flisa Satsningsområder og LEVEKÅR og HELSE. 

 
  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Lønn 20 245 15 868 20 125 -4 734 24 859 
Refusjon lønn -561 0 0 -135 135 

Sum Lønn 19 684 15 868 20 125 -4 869 24 994 

Drift 15 090 7 297 12 534 18 890 -6 356 
Kjøp av produksjon 1 998 1 254 1 254 2 179 -925 
Overføringer 7 044 5 294 6 168 9 611 -3 443 
Finansutgifter 2 776 0 0 504 -504 

Sum Utgifter 26 907 13 845 19 956 31 184 -11 228 

Brukerbetaling -3 288 -3 480 -3 480 -3 683 203 
Refusjoner -5 457 -3 308 -3 308 -8 832 5 524 
Overføringer -189 0 0 -270 270 
Finansinntekter -11 071 0 -7 523 -8 565 1 042 

Sum Inntekter -20 006 -6 788 -14 311 -21 350 7 039 

Netto resultat 26 585 22 925 25 770 4 964 20 806 
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Detaljvisning drift (graf) 
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KOSTRA Nøkkeltall 
 
 
 Frøya 

2020 
Frøya 
2021 

Hitra Kostragruppe 
03 

Prioritet     
Antall boligbranner pr. 1000 
innbyggere 

1,15 0,95 1,16 0,62 

Antall utrykninger: sum utrykninger 
til branner og andre utrykninger pr. 
1000 innbyggere 

18,8 20,7 16,9 18,2 

Brutto driftsutgifter til funksjon 100 
Politisk styring , i kr. pr. innb (B) 

893 886 1 037 766 

Brutto driftsutgifter til funksjon 110, 
Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) 

199 191 194 342 

Brutto driftsutgifter til funksjon 120 
Administrasjon, i kr. pr. innb (B) 

7 642 8 785 6 271 7 347 

Brutto investeringsutgifter til 
boligformål per innbygger i kroner 

4 549 224 502 2 173 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(339) beredskap mot branner og 
andre ulykker (B) 

1 481 1 659 1 597 1 491 

Netto driftsutgifter pr. innbygger til 
Brann og ulykkesvern (B) 

1 482 1 750 1 573 1 536 

Dekningsgrad     
Kommunalt disponerte boliger per 
1000 innbyggere (B) 

22 22 30 31 

Andre nøkkeltall     
Antall husstander tilkjent statlig 
bostøtte fra Husbanken per 1000 
innbyggere (B) 

1,2 1,3 1,7 2,0 

 
 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2021 1,47 % 1,57 % 3,04 % 
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Oppvekst 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 

Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene: 

 

        Frøya kulturskole: 135 elever på 165 elevplasser. (Noen elever deltar på flere tilbud.) 

Rammeområdet samarbeider i tillegg med: 

• PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune. 

• Rabben barnehage, privat med 4-avdelinger - 58 barn. 

• Sistranda Kystbarnehage, privat med 4-avdelinger - 58 barn.  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Virksomhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr 

200-Kommunalsjef oppvekst 27 706 27 911 25 449 -2 461 
202-Voksenopplæringen -1 120 227 0 -227 
203-Tverrfaglig 2 192 359 291 -68 
210-Dyrøy Oppvekstsenter 5 511 7 501 6 723 -778 
220-Mausund Oppvekstsenter 4 692 4 374 4 464 90 
230-Nabeita Oppvekstsenter 15 839 17 969 17 421 -548 
240-Nordskag Oppvekstsenter 9 659 11 103 10 697 -407 
250-Sistranda barneskole 19 057 21 677 20 992 -685 
252-Frøya ungdomsskole 16 441 18 632 18 087 -546 
260-Sørburøy skole 1 704 1 760 1 607 -153 
280-Nesset barnehage 5 899 6 366 6 604 238 
290-Frøya Musikk og kulturskole 3 637 3 994 3 712 -282 

Sum 111 216 121 873 116 047 -5 826 

 

Kommentar til status økonomi 
 
De samlede lønnsutgiftene på rammeområdet viser et merforbruk på ca. 4,7 mill. kroner. Dette skyldes i 
hovedsak at pensjonsutgiftene til KLP er 4,2 mill. over det det er budsjettert med. Videre er også 
utgiftene til arbeidsgiveravgift 0,4 mill. over det det budsjettert med. 

For driftsutgiftene på rammeområdet viser et merforbruk på ca. 2,5 mill. Bakgrunnen for dette er 
sammensatt, og kan oppsummeres i disse punktene: 
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• Utgifter til IT-utstyr og datalisenser er ca. 0,9 mill. over budsjett. Digitaliseringen i skole har 
brakt med seg en del utgifter ut over budsjett. Samtidig har dette også gitt både effektiviserings- 
og kvalitetsgevinster. Dette er et område der budsjetteringen må bedres kommende år , for å 
realitetsorientering budsjettet. 

• Utgiftene knyttet til nedskriving av studielån gjennom ordningen i Frøya-pakken er 0,5 mill. over 
budsjett. Bakgrunnen for dette er at det har blitt ansatt flere nyutdannede i skolene og 
barnehagene som kvalifiserer til Frøya-pakken enn normalt det siste året. 

• Utgiftene til skoleskyss (til og fra skolen) er kr. 342.000,- over budsjett. Budsjett er basert på 
faktiske utgifter i 2020. Skoleskyssutgiftene har økt markant over flere år. Bakgrunnen for dette 
er at satsene kommunen må betale har økt. 

• Utgiftene knyttet til leirskoleopphold er kr. 260.000,- over budsjett. Dette skyldes både at disse 
har steget markant fra tidligere år, samt at det nok har vært budsjettert for lavt på disse 
utgiftene. 

• Skyss til og fra aktiviteter, som f.eks. svømming, er kr. 113.000 over budsjett. Dette skyldes i 
hovedsak at prisen på dette steg markant ved overgangen fra Boreal til Vy som leverandør av 
disse tjenestene. 

Inntektene for rammeområdet er ca. 1 mill. kroner over budsjett. Hovedårsaken til dette er at 
kommunen har fått ulike tilskudd fra Utdanningsdirektoratet knyttet til både ordninger kommunen 
deltar i og nasjonale tiltak, som det ikke har vært budsjettert med. 

Av økonomiske tiltak gjennom året har mye av det gått på å håndtere nedtrekket i budsjettet på 5,2 mill. 
kroner for rammeområdet, som ble vedtatt fra 2020. Halvparten av dette er nå innarbeidet i 
virksomhetenes budsjetter, men 2,6 mill. står fortsatt ført som en negativ inntekt på kommunalsjefens 
ansvarsnummer i budsjettet. 

Oppsummering  drift  

 
Driften på rammeområdet har i 2021 vært sterkt preget av koronapandemien. Smitteverntiltakene i 
barnehagene og skolene har påført de ansatte en ekstra arbeidsbelastning gjennom hele året. De 
ansattes håndtering av dette, viljen til å brette opp ermene og tilpasse seg en stadig endring i 
situasjonen har vært imponerende. Dette gjenspeiler seg i at sykefraværet på rammeområdet ikke har 
vært mye høyere enn tidligere, til tross for perioder der mange har vært i karantene. Takket være dette 
har den daglige driften bare i korte perioder vært redusert, og kvaliteten på tjenestene har vært 
opprettholdt på en etter forholdene god måte.  

Arbeidet med å utvikle og forbedre tjenestene er det som kanskje har vært mest skadelidende når 
hovedfokuset har måttet være på å holde den daglige drift igang og smitteverntiltak, samtidig som det 
meste av møter i personalet har foregått digitalt. Spesielt for skolene har dette vært utfordrende. Fra 
høsten  ble den nye læreplanen innført for 1.-9. trinn, fra høsten 2020 for alle trinn i alle 
fag.  Læreplanen har en helt ny overordnet del, med presisering av verdigrunnlaget i skolen. Mange ting 
er nytt og endret, med dybdelæring er et nytt begrep, nye tverrfaglige tema er som skal være en sentral 
del av de fleste fag og tydeligere beskrivelser av hva som er kjerneelementene i de enkelte fagenes 
planer. Også algoritmisk tenking og programmering er nye temaer i læreplanene og er en del av flere 
fag. Den nye læreplanen stiller altså krav til endring av både tankesett og praksis på flere områder i 
skolen, noe som er et tid- og ressurskrevende arbeid.  

I løpet av 2021 har det blitt vedtatt nye kommunale mål for oppvekstområdet for perioden 2021-2024. 
Disse ble vedtatt i kommunestyret i april. De nye målene er utarbeidet med bakgrunn i 
kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027, gjennom en grundig prosess, som har involvert alle 
barnehager og grunnskoler i kommunen. Målene vil bli et godt verktøy for det videre arbeidet med å 
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utvikle barnehagene og skolene i Frøya kommune til å bli et enda bedre sted for barn og unges utvikling 
og læring. 

Antall barn og elever ved barnehagene og skolene er i stadig vekst. Både Sistranda barneskole og Frøya 
ungdomsskole utvidet med en parallell i sine 1. og 8. trinn fra skolestart høsten 2021. Barnehagen ved 
Nordskag oppvekstsenter utvidet med en avdeling i sommer, og er nå en 4-avdelings barnehage.  

Nordskag oppvekstsenter feiret 30-årsjubileum i året som gikk. Jubileet ble markert med en storslått fest 
med alle barn, elever, ansatte og innbedte gjester i oktober. Jobbingen med Grønt flagg fortsetter i 
barnehagene og skolene i kommunen, og i høst ble Mausund oppvekstsenter Grønt flagg-sertifisert. 
Gratulerer til Nordskag oppvekstsenter med jubileum og Mausund oppvekstsenter med Grønt flagg-
sertifisering! 

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Lønn 98 031 95 277 96 513 110 319 -13 806 
Refusjon lønn -8 679 0 0 -9 126 9 126 

Sum Lønn 89 352 95 277 96 513 101 192 -4 679 

Drift 12 285 10 834 12 678 14 226 -1 548 
Kjøp av produksjon 23 975 24 455 24 155 22 657 1 498 
Overføringer 2 002 572 570 2 607 -2 036 
Finansutgifter 230 0 0 432 -432 

Sum Utgifter 38 492 35 861 37 403 39 922 -2 518 

Brukerbetaling -7 325 -7 834 -8 914 -8 803 -111 
Refusjoner -8 970 -9 419 -6 171 -7 197 1 026 
Overføringer -188 -47 -47 -368 320 
Finansinntekter -145 -50 -2 737 -2 873 136 

Sum Inntekter -16 628 -17 351 -17 870 -19 241 1 371 

Netto resultat 111 216 113 787 116 047 121 873 -5 826 
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Detaljvisning drift (graf) 
 

KOSTRA Nøkkeltall 
 
 
 Frøya 

2020 
Frøya 
2021 

Hitra Kostragruppe 
03 

Prioritet     
Netto driftsutgifter per innbygger 1-
5 år i kroner, barnehager (B) 

150 628 166 951 203 976 187 954 

Netto driftsutgifter til grunnskole 
(202), per innbygger 6-15 år (B) 

114 523 121 142 149 137 124 716 

Netto driftsutgifter til 
grunnskolesektor (202, 215, 222, 
223), per innbygger 6-15 år (B) 

152 888 163 336 186 494 163 652 

Produktivitet     
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Driftsutgifter til 
undervisningsmateriell (202), per 
elev i grunnskolen (B) 

1 757 1 991 1 795 2 317 

Korrigerte brutto driftsutgifter i 
kroner per barn i kommunal 
barnehage (B) 

145 508 175 531 191 957 179 392 

Kvalitet     
Andel barnehagelærere i prosent av 
grunnbemanningen (prosent) 

36,5 % 40,2 % 42,0 % 38,8 % 

Elevunders. 10. trinn - 
Elevdemokrati og medvirkning 

3,6 3,0 3,8   

Elevunders. 10. trinn - Mobbet av 
andre elever på skolen 

1,5 1,2 1,6   

Elevunders. 10. trinn - Mobbing på 
skolen-Er du blitt mobbet på skolen 
de siste månedene? 

1,5 % 1,2 % 1,6 %   

Elevunders. 10. trinn - Motivasjon 3,6 2,8 3,7   

Elevunders. 10. trinn - Trivsel 4,0 3,2 4,1   

Elevunders. 10. trinn - Vurdering for 
læring 

3,6 3,0 3,5   

Elevunders. 7. trinn - Mobbing på 
skolen-Er du blitt mobbet på skolen 
de siste månedene? 

1,5 % 1,8 % 2,0 %   

Kommune Leke og oppholdsareal  
per barn i barnehage (m2) 

9,5 10,0 7,3 8,5 

 
 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2021 2,81 % 5,67 % 8,48 % 
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Helse og mestring 
 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000     
Virksomhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr 

300-Familie og helse 31 488 40 891 30 076 -10 815 
310-Admin helse 3 856 2 462 6 807 4 344 
330-NAV - sosialtjenesten 8 705 8 427 7 012 -1 415 
340-Pleie og omsorg 74 742 85 353 78 439 -6 915 
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 39 131 44 810 37 057 -7 754 

Sum 157 923 181 944 159 390 -22 554 

 

Kommentar til status økonomi 
 
For 2021 ble det vedtatt en samlet ramme for helse og mestring på 144  mill. kr. Det har ikke vært 
premisser for bruk av bevilgningene utover ambisjoner og mål beskrevet i den verbale delen av 
budsjettet. De er definert gjennom prioriterte satsinger og utfordringer for rammeområdet. 

Helse og mestring, er merforbruket på 22,55 mil kr der pensjon utgjør 5,11 mil kr. Øvrig merforbruk er i 
all hovedsak knyttet til vikartjeneste med 5,5 mill kr og overtid og ekstrahjelp med ca 5 mill kr. 
Barnevernstjenesten og fosterhjemplasserte med ca 4,5 mill kr og bidrag til livsopphold med 1,41 mill 
kr.   

Følgende vesentlige avvik fra vedtatte budsjettpremisser for rammeområdet helse og mestring:  

• Ekstra lønnskostnader tilknyttet legekontoret ifb covid-19, samt ekstra lønns og driftskostnader 
knyttet til bruk av vikarleger og vikarbyrå   

• Bruk av vikarbyrå barnevern for å sikre forsvarlig drift av tjenesten, samt utgifter til stat/ 
institusjons plasser / kjøp fra andre kommuner 

• Bo, aktivitet og miljøtjenesten knyttet til et enkeltvedtak BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) 
tjeneste kjøpt av Prim Assistanse 

• KLP og arbeidsgiveravgift som først ble synlig i regnskapet på slutten av året, og merforbruket 
var ikke forventet 

• 24/7 tjenestene pleie og omsorg (PLO) og bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM) bruk av 
vikartjenester, samt merutgifter knyttet til overtid for å sikre forsvarlig drift av tjenestene 

• NAV utbetaling av økonomisk stønad til livsopphold og boutgifter 

• Kommunenes betaling for utskrivningsklare pasienter som ble liggende på sykehus i påvente av 
et kommunalt tilbud. 

Oppsummering  drift   

Rammeområdet har i 2021 vært preget av å sørge for nødvendig beredskap i forhold til håndtering av 
covid-19 pandemien. Ansatte har hatt høy arbeidsbelastning over lang tid. Det har vært store ekstra 
oppgaver knyttet til vaksinering, testing og smittesporing, og driften har vært preget av mange 
omfattende oppgaver knyttet til organisering og styring av driften grunnet pandemien.  

Dette har krevd det meste av fokuset i våre tjenester siden mars 2020, men ansatte har til tross for 
dette jobbet videre med å omstille tjenestene slik at Helse og mestring skal tilby velferdstjenester av høy 
kvalitet, og at tjenestene skal være tilpasset behovet til den enkelte, være kostnadseffektive, og bidra til 
trygghet og livskvalitet for innbyggerne i kommunen.  
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Rammeområdet har gjennom pandemien hatt som perspektiv at innbyggerne som benytter våre 
tjenestene i minst mulig grad skal oppleve reduksjon i sitt tjenestetilbud. Tjenestene er i all hovedsak 
lovpålagte tjenester, med noen få unntak. Tjenestene har hatt fokus på opprettholdelse av tilbud og i de 
tilfeller det ikke har latt seg gjøre, nye måter å gi tjenesten på. Det er blitt tatt i bruk digitale løsninger, 
opprettet døgnbemannet hjelpetelefon i interkommunal oppfølgingstjeneste, og generelt tilpasset 
driften etter omstendighetene.  

Rammeområdet har jobbet godt og systematisk for å få på plass alle nødvendige tiltak og forberedt seg 
godt på mulig smitte fra første dag. Ansatte har vist at de er svært omstillingsdyktige og tatt nye 
utfordringer på strak arm etter hvert som situasjonen har endret seg. Tjenestene har gjennom 
pandemien innarbeidet gode rutiner for smittevern.   

Det har vært mye fravær, og da spesielt i 24/7 tjenestene innenfor virksomhetene pleie og omsorg (PLO) 
og bo, aktivitet og miljøtjenesten (BAM). I begge virksomhetene det vært høyt sykefravær som har ført 
til at tjenestene har vært enda mer avhengig at vikartjenester for å sikre forsvarlig drift for innbyggerne 
som mottar disse tjenestene. Det er knyttet en god del merutgifter til bruk av overtid, samt utbetaling 
av sommertillegg som var et tiltak for å få faste ansatte til å jobbe ekstra helg og natt i ferieavviklingen. 

I tillegg har det vært gjort flere tiltak, blant annet opprettet egen bemanningsenhet innenfor pleie og 
omsorg som skal bidra til redusert bruk av vikartjenester på sikt, samt tiltak om økt og 
grunnbemanning.  

Det er en generell utfordring for rammeområdet å rekruttere inn nye medarbeidere med 
fagkompetanse innen helse.  I tillegg har det vært og er en stor utfordring å rekruttere rett kompetanse i 
stillingen innenfor barnevern. Rekruttering til stillinger i barnevern har vært og er en stor utfordring. Det 
har vært nødvendig å ta i bruk vikartjenester/konsulenttjenester for å opprettholde av forsvarlig drift da 
tjenesten i lengre perioder hatt mangel på personell.  

Fokusområder for tjenestene:  

 

Frøya helsetun sto ferdig oktober 2021. Det et resultat av prosjektet «Morgendagens omsorg». 
«Morgendagens omsorg» har vært et todelt prosjekt hvor den ene delen av prosjektet har hatt fokus på 
hvordan vi skal utforme våre helse- og omsorgstjenester i framtida, mens den andre delen av prosjektet 
har vært byggeprosjektet som har ledet fram til Frøya helsetun.  
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Selv om Frøya helsetun står ferdig skal vi fortsette med utviklingsarbeid for å imøtekomme 
«Morgendagens omsorg» for å levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbyggerne, og sikre en 
god arbeidsplass for medarbeidere slik at innbyggerens behov møtes på en forsvarlig måte. Alle 
virksomhetene jobber med endring av arbeidsprosesser og tjenestene har fokus på endrings – og 
utviklingsarbeid for å imøtekomme krav og forventninger til fremtidas tjenester. Brukerne skal møte en 
tjeneste, hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger og tjenester, og på tvers av forvaltningsnivå.  

Satsningsområder:  

• Øya - det skal en hel øy til for å oppdra et barn 
o 0-24 samarbeidet for å styrke tverrfaglighet og samarbeid på tvers. 
o Felles løft for å styrke det tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats. «Jo tidligere, jo bedre». 

Fokus på at tidlig innsats er bedre enn reparasjon. 
o Fokus på god helhetlige tidlig innsats som avhenger bl.a. av at vi drar nytte av den 

samlede og tverrfaglige kompetanseressursen som finnes i kommunen. 
o Helhetlige og koordinerte forløp, og koordinatorrollen overfor barn og unge med ulike 

funksjonsnedsettelser er et sentralt innsatsområde.  

• Hverdagsmestring 
o Fokus på egenmestring i tjenesteutviklingen innen helse og mestring. 
o Kompetanseheving, holdningsendring og kontinuerlig evaluering av tiltakene som 

iverksettes. 
o Satse på nye og mer varierte løsninger som kan møte innbyggernes individuelle behov, 

og støtte dem i å klare seg bedre i egen bolig. 
o Ny teknologi kan gi innbyggerne økt mulighet til å mestre eget liv og egen helse. 
o Forvaltningskontoret for helse og mestring fokus på å i større grad tildele 

velferdsteknologiske løsninger framfor tradisjonelle tjenester. 

• Bo, aktivitet og miljøtjeneste 
o Fokus på ivaretakelse av den enkeltes rettsikkerhet, kvalitative gode tjenester, faglig 

utvikling/arbeid, bruk av velferdsteknologi, god dokumentasjon, effektiv 
ressursutnyttelse, samt helhetlig styring og ledelse. 

o Prosjektering av et nytt bofellesskap (Heia 2) for unge/ voksne mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 

• Rus- og psykiske lidelser (ROP) 
o Fokus organisering og arbeidsmåte i disse tjenestene for å se på om de samlede 

ressursene utnyttes på best mulig måte. 

• SLT - samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet 
o Fokus på at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat 

som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Model og rolle fremheves og 
tydeliggjøres. 

• Legetjenester og akuttmedisinske tjenester 
o Fokus på å rekruttere og beholde fastleger i legetjenesten. 
o Kommunen som utdanningsvirksomhet for legespesialister innen allmennmedisin, 

arbeidsmedisin og samfunnsmedisin. 

• Samarbeid med frivillige om frisklivstilbud 
o Fokus på hvordan opprettholde et godt tjenestetilbud i Frisklivssentralen med ressurser 

som er tilgjengelig i Helse og mestring. 
o Etablere tett samarbeid med kommunens frivillighetssentral. 

• Digitalisering 
o Helseplattformen en anskaffelse og innføring av en ny felles pasientjournal for alle 

sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. 

• Fysioterapeut, ergoterapeut og hjelpemiddel 
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o Arbeidsfordelingen mellom ergoterapeuter og fysioterapeuter, og mellom kommunale 
fysioterapeuter og avtaleterapeuter for å balansere nødvendig fleksibilitet, effektive 
løsninger og likhet i tilbud som gis. 

Utfordringer: 

• 76 nye heldøgns omsorgsplasser som løft for å imøtekomme dagens og framtidas krav til 
hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og omsorgstjenestene 

• Behovet for «varme hender» vil øke, og for å dempe rekrutteringsbehovet er vi nødt til å se på 
en hensiktsmessig bruk av dagens kompetanse, tilføre mere basiskompetanse og 
spisskompetanse særlig innen psykisk helse/ rus, kreftomsorg og aldring og helse, 
demensomsorg utviklingshemming og målrettet miljøarbeid 

• Nye måter å jobbe på, andre arbeidstidsordninger- dreining av fokus mot hverdagsrehabilitering 
og mestring, tverrfaglig samhandling og fokus på tidlig innsats 

• Demografiske endringer, økte behov for helse- og omsorgstjenester og reduserte økonomiske 
rammer – fokus på dreiningen av tjenestene mot hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 
helsefremming og forebygging kombinert med prosesser på tjenestevedtak versus 
tildelingspraksis. 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Lønn 152 027 148 279 151 194 168 999 -17 805 
Refusjon lønn -12 165 0 0 -9 249 9 249 

Sum Lønn 139 862 148 279 151 194 159 750 -8 556 

Drift 35 510 25 594 37 880 39 180 -1 300 
Kjøp av produksjon 12 813 6 560 5 744 20 576 -14 831 
Overføringer 11 056 6 196 6 198 15 959 -9 761 
Finansutgifter 441 377 377 1 817 -1 440 

Sum Utgifter 59 820 38 728 50 199 77 531 -27 332 

Brukerbetaling -14 862 -17 037 -16 857 -15 359 -1 498 
Refusjoner -20 334 -22 252 -18 658 -29 407 10 749 
Overføringer -4 477 -2 999 -2 999 -7 452 4 453 
Finansinntekter -2 087 -677 -3 489 -3 119 -370 

Sum Inntekter -41 760 -42 966 -42 004 -55 338 13 334 

Netto resultat 157 923 144 041 159 390 181 944 -22 554 

 

Detaljvisning drift (graf) 
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KOSTRA Nøkkeltall 
 
 Frøya 

2020 
Frøya 
2021 

Hitra Kostragruppe 
03 

Prioritet     
Andel beboere i bolig m/ fast 
tilknyttet bemanning hele døgnet 
som er 80 år og over  (prosent) 

24,4 % 21,4 % 55,1 % 55,5 % 

Andel netto driftsutgifter til barn 
som er plassert av barnevernet 
(f.252) 

50,4 % 47,7 % 42,6 % 50,0 % 

Andel netto driftsutgifter til barn 
som ikke er plassert av barnevernet 
(f.251) 

8,1 % 15,7 % 17,6 % 8,5 % 

Andel netto driftsutgifter til råd, 
veiledning og sosialt forebyggende 
arbeid (B) 

-2,4 % 39,6 % 31,7 % 37,5 % 
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Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer (B) 

42,1 % 16,2 % 7,8 % 4,7 % 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer 
(prosent) 

48,3 % 18,7 % 9,3 % 6,1 % 

Andel netto driftsutgifter til 
økonomisk sosialhjelp (B) 

48,9 % 30,7 % 44,3 % 35,0 % 

Barn med melding i barnevernet ift. 
talet på innbyggarar (prosent) 

4,6 6,8 8,6 6,3 

Barneverntjeneste 
nettodriftsutgifterandel av totale 
utgifter (prosent) 

1,1 % 1,2 % 1,7 % 1,8 % 

Brutto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer pr. 
innbyggere 18-66 år (kr) 

1 596,3 1 575,1 5 217,3 863,8 

Brutto driftsutgifter til tilbud til 
personer med rusproblemer pr. 
innbyggere 18-66 år (kr) 

1 596,3 1 575,1 5 217,3 863,8 

Diagnose, behandling, re-
/habilitering brutto driftsutgifter 
beløp pr innb (kr) 

4 774 5 396 4 583 6 123 

Gjennomsnittlig 
introduksjonsstønad pr. mottaker 
(kr) 

163 703 157 944 132 727 0 

Helse- og omsorg brutto 
driftsutgifter andel av totale utgifter 
(prosent) 

31,3 % 33,6 % 33,1 % 34,4 % 

Helse- og omsorg brutto 
driftsutgifter beløp pr innb (kr) 

32 641 38 251 37 418 40 732 

Helse- og omsorgstjenester i 
institusjon brutto driftsutgifter 
beløp pr innb (kr) 

11 015 12 482 10 953 11 725 

Netto driftsutgifter (funksjon 244, 
251, 252) per barn med tiltak 

187 904 255 000 336 200 306 306 

Netto driftsutgifter til 
aktivitetstilbud barn og unge per 
innbygger 6-18 år (B) 

1 872 2 039 3 647 1 456 

Kvalitet     
Andel brukerrettede årsverk i 
omsorgstjenesten m/ 
helsefagutdanning (prosent) 

79,9 % 82,8 % 83,3 % 76,5 % 

Andel plasser i enerom i pleie- og 
omsorgsinstitusjoner 

94,4 % 94,4 % 100,0 % 97,4 % 

Stillinger med fagutdanning per 1 
000 barn 0-17 år 

3,0 4,9 6,5 6,4 

Andre nøkkeltall     
Innvandrere i arbeid (prosent)         

 
 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2021 2,49 % 8,18 % 10,67 % 
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Kultur og idrett 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Kultur og idrett som virksomhet er sidestilt med oppvekst, og underlagt samme kommunalsjef. 
Virksomhetsleder deltar også i forum oppvekst.  

Rammeområdet består av tjenestene:  

• Frøya kultur og kompetansesenter med kino 

• Frøya folkebibliotek med filial Mausund 

• Frøyahallene inkludert inkludert basishall og svømmehall 

• Frøya Frivilligsentral 

• Kulturarv og museum 

• Frøya Arena 

  

Frøya kulturhus har 2,3 årsverk representert ved avdelingsleder, kinomaskinist og lydtekniker. 

Pandemien har ført til at 2021 har hatt perioder med nedstengning av tilbud for publikum. Aktiviteten 
har vært holdt oppe i de periodene dette har vært mulig.  

Frøya folkebibliotek har ved utgangen av året 1,9 årsverk sammen med filial Mausund. I 
hovedbiblioteket er det 1,8 årsverk. Biblioteket har vært i stand til å holde åpent for utlån hele året, bl.a 
via digitale løsninger 

Frøyahallene inkludert basis- og svømmehall har 2,03 årsverk, representert ved avdelingsleder, 
badevakt og vaktmester. Også her har det vært stengt i perioder, men tilbudet til barn og unge har hatt 
hovedprioritet.  

Frøya frivilligsentral har en driftsleder i 100 % stilling. Daglig leder har vært omdisponert til 
smittesporing i flere perioder, men har holdt åpent i de periodene der dette har vært mulig. 

Kulturarv og museum har 50 % stilling som kulturkonsulent. Kulturkonsulenten har også mange andre 
oppgaver, og flere ansatte på kulturhuset har vært mye involvert i planlegging og feltarbeid innen 
kulturvern. 

Frøya arena har fram til høsten 21 i praksis vært et samarbeid mellom idrettshallene og Frøya storhall. 
Høst 2021 har løftet Frøya arena til å gjelde et mer overordnet samarbeid på hele virksomheten. 
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Utvikling og utfordringer 

 
Det har vært ulike satsningsområder på de ulike avdelingene, og disse beskrives nærmere under viktige 
hendelser, der hver avdeling presenterer aktiviteter og satsningsområder i 2021. Virksomhetsleder 
ønsker her å sette fokus på overordnet utviklingsarbeid som gjelder på tvers av rammeområdet.  

Året 2021 har vært spesielt for rammeområdet på grunn av lange perioder med omdisponering av 
personell og nedstengte tilbud. 

Høsten 2021 sto i gjenåpningens tegn, og denne muligheten ble benyttet med flere store arrangement 
som involverte deltakelse fra hele virksomheten. Vi har hatt stort fokus på samarbeid og samhandling, 
og konkrete fellesprosjekt stimulerer til utvikling på dette området. 

Arbeidet med den bestilte omorganisering av virksomheten ble startet etter sommerferien, og avsluttes 
vår 2022. Fokus for dette arbeidet har vært økt samhandling på tvers av tjenestene, bedre 
ressursutnyttelse, effektivisering, økt økonomisk kontroll og bedre tjenestetilbud til innbyggerne. 

Her har vi kommet svært godt i gang, og vi ser at vi gjennom å løfte samarbeidstanken, og også knytte 
Frøya storhall nærmere til oss, både kan få et bedre tilbud til publikum, et sterkere fellesskap og mer 
effektiv ressursutnyttelse. Dette er noe vi vil jobbe videre med i 2022. 

Vi har også jobbet systematisk mot kulturdebatt som ble gjennomført på nyåret 2022, og har jobbet 
fram flere momenter som vil gjenspeile seg i det viktige arbeidet med rullering  av kulturplanen. Vi har 
også startet arbeidet med kulturmiljøplan i 2021, og dette planarbeidet fortsetter i 22- 

Drift av Frøya kino viste seg å bli en utfordring i løpet av november/desember. Her svikter det tekniske 
utstyret, og det viser seg at det er behov for å investere i ny kinomaskin. Dessverre kom disse vanskene 
for seint til å få det med i budsjettprosessen for 2022, men det vil bli løftet politisk som egen sak. 
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Viktige begivenheter 

 
Aktiviteter på de ulike tjenesteområdene  

Frøya kulturhus med kino 

2021 ble et utfordrende år med tanke på drift av Frøya kulturhus, grunnet Covid-19. 

Av kulturarrangementer med eksterne artister vil vi trekke frem Knut Marius Djupvik, Hanne Boel, Terje 
Tysland og Ørjan Burøe – alle flotte arrangementer på hver sin måte. Av lokale arrangementer vil vi 
trekke frem konserten med aktører fra Oda fra Havet, konserten med Femme, Jakten på Julegleden og 
Jul på Frøya. Mange konserter ble avlyst på grunn av pandemien, og året ble sterkt preget av usikkerhet. 

Kinodriften ble også redusert, med null aktivitet i lengre perioder. Totalt ble det gjennomført 181 
visninger. Kinomaskinen ble veldig trøblete på tampen av året, og vi fikk beskjed om at maskinen skal 
fases ut.  2022 blir siste år hvor vi kan forvente support og vedlikehold på vår type kinomaskin. 

Nye tilbud og oppgaver for Frøya kulturhus i 2021 var først og fremst etablering og drift av Turistkontor 
for sommersesongen. Dette tilbudet ble en kjempesuksess, og et godt supplement for mersalg. 
Evalueringen viste meget gode tall på besøk, og viste helt klart behovet for en fysisk turistinformasjons-
tjeneste. 

Streaming var en annen tjeneste som vi etablerte i kulturhuset. Investeringen viste seg å være riktig, da 
behovet er stort, og dette er en tjeneste vi kommer til å levere mye av i forbindelse med våre 
aktiviteter.  

Kulturhusets ansatte har også etablert Kulturhuspodden, en podcast der kulturlivet på Frøya løftes fram. 
Denne har blitt svært godt mottatt og får stadig nye lyttere. 

  

Frøya folkebibliotek med filial Mausund 

I 2021 var hovedmålet å gi godt et tilbud til alle innbyggere. Ønsket var å nå nye grupper som har behov 
for bøker, men får ikke mulighet å komme til Frøya bibliotek. Det ble satt i gang et eget prosjekt: «Les i 
grenda – vær så trendy» i samarbeid med grendelag. Prosjektet mottok støtte fra Nasjonalbiblioteket. 

Mål: Drive oppsøkende bibliotekvirksomhet for at litteraturen og biblioteket skal synliggjøres i grendene.  

Dette skulle gjøres ved å:  

• Nå brukere som ikke nås på vanlige måter 

• Øke digitale kompetanser 

• Få flere i grendene til å lese, samt øke utlånet fra Frøya bibliotek 

• Fremme den digitale tilgangen til bibliotekets tjenester 

• Utvikle bibliotekets tilbud online slik at alle uavhengig av funksjonsnivå kan bli nådd 
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Programmet var godt mottatt, og har vist seg nyttig opp mot målsettingen om å nå flere. Prosjektet 
fortsetter i 2022. 

Frøya folkebibliotek samarbeider med Folkeakademiet. Det var flere felles arrangement på biblioteket, 
f.eks. «Foredrag om utviklinga av byggeskikken på Frøya» ved Hans Anton Grønskag, og «Smalfilm-
matine» med gamle smalfilm-klipp fra Frøya med Petter Vidar Vaagsvær. 

Biblioteket samarbeider også med internasjonalt kor Harmundi (samarbeid om språkkafe, Jul med engler), 
kulturskolen på Frøya (skrivekurs i bibliotekets lokaler), helsestasjon (møte for skolebarn med helsesøster 
på Frøya bibliotek med tema: psykisk helse). 

Samarbeid med skolene: 

• Frøya bibliotek samarbeider med skoler og barnehager i Frøya kommune.  Elevene bruker 
biblioteket fra mandag til fredag. Barnehager kommer til biblioteket og bruker småbarnsavdeling. 
Frøya bibliotek samarbeider med Åpen Barnehage på Frøya (fast besøk 1 gang per uke). 

• Bibliotekansatte leverer bøker i depot til 3 oppvekstsentre i Frøya kommune: Dyrøy, Nabeita og 
Nordskag, og har også samarbeid med Guri Kunna videregående skole 

 Faste aktiviteter på Frøya bibliotek i 2021: 

• Lesestund for barn 

• Bokprat 

• Sjakk for barn og ungdom 

• Språkkafè 

• Jul med engler 

• Bokbussbesøk 

• Arrangementer som er knyttet til bokbuss 

• Forfatterbesøk 

• Sommerles (Digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august.) 

• Datahjelp 

• Språkhjelp 

• Lesesirkel 

• Morsmålsdagen 

• Utstillinger 

I 2021 var det også arrangert: 

• Nordisk litteraturuke, Sommerlesfest med Ståle Gerhardsen, Nasjonal bibliotekdag 2021, og flere 
arrangement i samarbeid med andre.  

• Statistikk for 2021: Utlån med fornyelser og med e-bøker: 20 124.  

• Besøk: hovedbibliotek og filial Mausund: 14172. 

• Arrangementer: 52 

• Antall deltagerne på arrangementer: 654 

  

 

Frøyahallene/Frøya arena 
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Frøyahallene har også i 2021 vært preget av Covid-19 og restriksjoner, men har etter beste evne lagt til 
rette for mest mulig aktivitet for barn og unge. I skoletiden har drift stort sett vært som normalt, og 
hallene har vært åpne også for lag/organisasjoner og publikum i de periodene der dette har vært tillatt.  

Det er forsøkt å tilrettelegge så mye som mulig aktivitet også for seniorlag med de restriksjoner som til 
enhver tid var gjeldene. 

Basishall er fremdeles et svært populært tilbud, og benyttes også mye til gjennomføring av bursdager. 
Åpen basishall er også godt besøkt, men denne var stengt i store deler av 2021. 

Svømmehallen har stort sett hatt åpent for publikum, men det har vært mindre utleie i 2021. Dette 
medfører mindre inntekter enn i et normalår. 

Arbeidet med Frøya Arena har det vært utfordrende i 2021. Det er gang på gang tilrettelagt for 
besøkende klubber og lag, men svært mange avtaler har blitt avlyst pga. restriksjoner i pandemien. 

Det er sendt ut reklame og materiell til mange klubber i regionen og til mange forskjellige idretter om 
våre fasiliteter og alt det vi kan tilby, både for oss selv og i samarbeid med næringsliv frivillige. Dette 
håper vi å høste fruktene av i 2022. 

Frøyahallen et tett samarbeid med Frivilligsentralen og har vært samarbeidspartner på mange av 
sentralens arrangementer. 

Virksomhet kultur/idrett representert ved avdelingsleder idrettshall har også hatt ansvaret for 
ungdomsbasen, som i år har vært et tverrfaglig samarbeid med oppfølgingstjenester og Familie og 
Helse.  

Vi har holdt basen åpen så mye som det har latt seg gjøre, og tilbudet er svært populært for 
ungdomsskoleelever. Vi ser mange muligheter for videreutvikling av dette tilbudet når vi i 2022 får 
ansatt en person til som skal ha hovedansvaret for drift og koordinering av basen. 

  

Frøya frivilligsentral 

Året 2022 ble i likhet med foregående år nok et annerledes år for Frivilligsentralen. Sentralen har vært 
sporadisk åpen, alt etter hva nasjonale og kommunale krav, restriksjoner og retningslinjer tillot. Som 
følge av dette har Frivilligsentralen tidvis vært fysisk stengt i 2022. Vi har likevel greid å utnytte de 
lukene som har åpnet seg, og greid å gi gode tilbud til frøyværingene.  

Situasjonen har krevd nytenking også i år, og vi har blant annet utnyttet mulighetene for å skape 
aktiviteter via sosiale medier. Frivilligsentralens ressurs har i perioder vært omdisponert til 
smittesporing. 

Frøyatrimmen har gått både sommer og vinter med god deltakelse. Trimmen er et lavterskeltilbud til 
alle som oppholder seg i kommunen og man deltar via appen «trimpoeng». Tilbudet har etter hvert blitt 
godt forankret i befolkningen og Frivilligsentralen er koordinator for trimmen. 

  

Noe av det som skjedde i 2021: 
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• Dagsenter 

• Gretne Gamle Gubber 

• Kulturkafe 

• TV-aksjonen 

• Julekorga, et samarbeid med Rema 1000, NAV og barnevern 

• Sammen på Julaften 

• Sommerleir for ungdom 

• Sommer-Frøya 

• Sommerjobb for ungdom 

• Trygt hjem for en 50-lapp 

• Ut og hjem for en 100-lapp 

• Varekjøring til hjemmeboende eldre 

• Eldres dag 

• Eldre ut på middag 

• Nissemarsj og Juletretenning 

• Digital adventskalender  

• Frøyatrimmen med adventskalender 

• Grendelagenes dag 

• Gjenåpningsfesten «Back to Normal» 

• Halloweenparty for 6.trinn 

• Gresskarkonkurranse i samarbeid med Kiwi 

• Kulturbuss for barn til Putti Plutti Pott 

• Kulturbuss for voksne til No`e det det e jul igjen med DDE 

• Foredrag med Pelle Sandstrak 

  

Kulturarv og museum 

Koronavennlig 17.mai-feiring: 

• Årets offisielle feiring ble sterkt preget av smittevernhensyn. I stedet for folkefest på torvet og 
folketog langs Sistranda, ble dagen markert med tv-sending i samarbeid med Lokalavisa Hitra-
Frøya. Stemning på nasjonaldagen sørget likevel Frøya Brann og redning og Ilanders amcar club 
for, da de kjørte rundt Frøya med korpsmusikk på høyttaler-anlegg. Ordfører Kristin Strømskag 
og Frøya skolekorps besøkte Frøya sykehjem og Beinskaret Omsorgsbolig, til stor glede for 
beboerne.  

Kystpilegrimsleia: 

• Kystpilegrimsleia starter i Egersund og ender ved nasjonalhelligdommen Nidaros domkirke i 
Trondheim. Både norske og utenlandske pilegrimer valfartet langs kystleia i Nidaros, som var det 
viktigste pilegrimsmålet i Nord-Europa frem til reformasjonen i 1537. 

• Sula kapell er ett av disse nøkkelstedene langs den siste etappen av kystpilegrimsleia, og er 
Frøyas eldste kirkested. Det antas at det har vært kirke her siden 1400-tallet. 

• Kommunens ansvar og oppgaver deles mellom virksomheten og kirken. Ansatte deltar i dialog 
med alle nøkkelstedene i vår etappe, og kommunen samhandler spesielt tett med Hitra og 
Smøla.  

«Norwegian Dream» : 
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• «Spætt film» lager spillefilm på Frøya. I høst ble Frøya nok en gang benyttet som location for 
innspilling av kinofilm. Innspillinga fant sted i flere trønderske kommuner, og i filmen medvirker 
lokale statister.  Filmen ventes å få premiere høsten 2022. 

  

Kulturvern 

På grunn av nedstengning har ansatte på tvers av avdelingene jobba med flere tiltak innenfor 
kulturvern. Mye av dette har vært feltarbeid. 

Stabben Fort: 

• Mellom smittebølgene har aktiviteten på Stabben vært høy. I samarbeid med Walther Hakkebo 
har det i flere perioder vært omvisning for både innbyggere og tilreisende. Hakkebo melder om 
svært gode besøkstall, og kommunen er takknemlig for det gode samarbeidet. 

• Virksomheten har formidling av lokalhistorie som ett av sine satsningsområder. Stabben er 
oppgradert med kart og informasjon som skal fortelle historien både ved hjelp av ord, bilder og 
gjenstander. 

Kul-min: 

I samarbeid med fylket har Kultur og idrett bistått arbeidet med å etablere Kul-min på Titran. I alt 4 skilt 
med tema «Stabben Fort», «Fiskeværet Titran», «Sletringen fyr» og «Titranulykka» er plassert på selve 
Titran og på Stabben. 

Bygdetunet: 

• Både hus og uteområdet er ryddet og stelt. En del av møblene som tidligere stod utstilt i 
Dalastua er ført tilbake. Nytt el-anlegg er installert, inkludert sikringsskap, lys og varme. Det er 
etablert ildsted på uteområdet som fritt kan benyttes om man tar hensyn til vær og vind.  

• Dalastua har vært åpent for besøkende, 2 dager i uka gjennom hele ferien. 

• Kultur og idrett har samarbeid med Eskil og Aina Sandvik på Hurran Gård. Kommunen har 
etablert gjerde og ly for sau, som kan gi stor glede for publikum og barnehage.  

Gamle Sistranda skole: 

• Frivillige har arbeidet sent og tidlig i gammelskolen på Sistranda. Det har resultert i et flott 
skolemuseum med en betydelig gjenstandssamling som allerede blir lagt merke til i faglige 
kretser. De frivillige har under ledelse av Hans Anton Grønskag sørget for at Frøyas rike 
skolehistorie skal formidles på best mulig måte. I skolen er det installert nytt el-anlegg, varme og 
belysning. Grønskag har laga et pedagogisk opplegg som skolene kan ta i bruk så fort skolen 
offisielt åpnes. Gjenstående arbeid før åpningsdagen er skifte og sikring av tak. Dette arbeidet er 
pågående. Offisiell åpning planlegges våren 2022.  

 

 

Utstillinga «Frøya gjennom tidene» 
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Historien fra steinalder frem til slutten av 1900-tallet er formidlet gjennom utstillinga «Frøya gjennom 
tidene»- Utstillingen har vært plassert i lokalene til Frøya bygdemuseum, på herredshuset. Gjenstander 
som har vært utlånt fra Vitenskapsmuseet ble i høst levert inn, etter oppfordring av utlåner. Dagens krav 
for oppbevaring og utstilling er noe endret fra den gang utlånsavtalen ble inngått.  

På generelt grunnlag kan man mene at lokalene ikke er egnet for lagring og utstilling av museale 
gjenstander. Virksomheten forbereder en utflytting av arkiv og arbeidsstasjoner til andre lokaler som 
ligger i tilknytning til dagens. I tillegg tar virksomheten sikte på å fokusere på punktet i kommuneplanens 
samfunnsdel; etablere museum.  

Kulturplan og Kulturmiljøplan 

Arbeidet med rullering av inneværende kulturplan har vært et prioritert område. I forbindelse med 
rullering planlegges en større kulturdebatt, men pga Korona er denne utsatt til at lettelsene sier at flere 
kan være sammen. 

  

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Virksomhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr 

Sum 8 648 8 432 7 877 -556 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Avvik på lønnsbudsjettet er på - 1.543.401.-  

Dette skyldes i all hovedsak 3 faktorer: 

• Feil i lønnbudsjettering på biblioteket (40 % + lørdagsåpent bibliotek lå ikke inn) 

• Budsjettendring på -501.041 da tidligere virksomhetsleder gikk over til 100% stab. Ny 
virksomhetsleder ansatt fra 01.08, lønnsmidler ikke på budsjett 

• KLP. Avvik på -350.800.- på virksomheten. 

Utgifter overtid i all hovedsak knyttet til ansattes arbeid med covid-19. Lønn til ekstravakter på kino, 
svømmehall, basishall står registrert som lønn v/vakanse. Det samme gjør utgifter til lørdags- og 
sommeråpent bibliotek. 

Grunnen til at negativt avvik ikke er større, er at andre utgifter har blitt holdt nede så mye som mulig. 
Her kan vi vise til et overskudd på 722.305.-  

  

 

Oppsummering drift  
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Virksomheten har store deler av året jobbet svært mye opp mot smittesporing og testing. Aktiviteten på 
noen avdelinger har derfor vært mindre enn vanlig, og vi har hatt fokus på å holde utgiftene mest mulig 
nede. Dette har vi lyktes med, noe som har vært nødvendig også fordi inntekster via billettsalg har 
sviktet. Dette har vi i noen grad fått kompensert via korona-midler. 

Virksomheten startet høsten 2021 med den lenge planlagte omorganiseringsprosessen. Her har fokus 
vært effektivisering, bedre tjenestetilbud og større grad av ressursutnyttelse og samhandling på tvers av 
virksomheten. Tydeliggjøring av arbeidsavtaler for å unngå overtid i størst mulig grad er også noe vi har 
lyktes godt med, og tar med oss inn i videre arbeid. Dette gir mer kultur for hver krone, og bedre 
økonomikontroll. 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Lønn 7 027 5 885 5 680 7 225 -1 545 
Refusjon lønn -14 0 0 -2 2 

Sum Lønn 7 013 5 885 5 680 7 224 -1 543 

Drift 2 074 2 983 3 221 2 497 724 
Kjøp av produksjon 264 325 325 392 -67 
Overføringer 1 643 1 740 1 940 1 793 147 
Finansutgifter 47 0 0 82 -82 

Sum Utgifter 4 028 5 048 5 486 4 763 722 

Brukerbetaling -1 328 -2 749 -2 749 -1 485 -1 264 
Refusjoner -982 -341 -341 -1 728 1 388 
Overføringer -41 0 0 -25 25 
Finansinntekter -43 0 -200 -316 116 

Sum Inntekter -2 393 -3 089 -3 289 -3 555 265 

Netto resultat 8 648 7 843 7 877 8 432 -556 
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Detaljvisning drift (graf) 
 

KOSTRA Nøkkeltall 
 
 Frøya 

2020 
Frøya 
2021 

Hitra Kostragruppe 
03 

Prioritet     
Netto driftsutgifter  til folkebibliotek 
(F370) AV Kultursektoren 

8,2 8,2 12,0 13,2 

Netto driftsutgifter for 
kultursektoren per innbygger i 
kroner 

3 768 3 978 3 560 3 044 

Netto driftsutgifter per innbygger 
(386) kommunale kulturbygg (B) 

1 032 1 117 173 451 

Netto driftsutgifter til funksjon 
390,393 pr. innbygger i kroner (B) 

730 859 679 912 
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Netto driftsutgifter til kommunale 
idrettsbygg per innbygger (B) 

907 985 40 682 

Netto driftsutgifter til kommunale 
kulturbygg per innbygger (B) 

1 032 1 117 173 451 

Netto driftsutgifter til kommunale 
musikk- og kulturskoler, per 
innbygger 6-15 år (B) 

6 495 6 981 5 742 4 834 

Netto driftsutgifter, kirke, i prosent 
av totale netto driftsutgifter (B) 

1,1 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 

 
Produktivitet 

    

Korrigerte brutto driftsutgifter til 
kommunale musikk- og kulturskoler, 
per bruker (B) 

34 605 33 206 24 396 23 697 

 
Dekningsgrad 

    

Andel barn i gr.skolealder på 
venteliste til komm musikk- og 
kulturskole, av barn i alderen 6-15 
år 

1,6 % 0,2 % 1,8 % 1,8 % 

Andel elever (brukere) i 
grunnskolealder i  kommunens 
musikk- og kulturskole, av antall 
barn i al (B) 

19,4 % 23,7 % 26,4 % 22,1 % 

Besøk i folkebibliotek per innbygger 
(B) 

4,0 2,7 3,2 2,9 

Døpte i prosent av antall fødte (B) 32,4 % 41,7 % 54,9 % 50,5 % 

Konfirmerte i prosent av 15-åringer 
(B) 

67,4 % 76,3 % 57,1 % 61,2 % 

Medlem og tilhørige i  Dnk i prosent 
av antall innbyggere (B) 

66,1 % 64,3 % 70,6 % 73,6 % 

Utlån alle medier fra folkebibliotek 
per innbygger (B) 

2,3 2,5 2,6 2,4 

 
 

Sykefravær 

 
Fravær Korttid Langtid Samlet 

fravær 
Årlig sykefravær 2021 0,26 % 0,00 % 0,26 % 
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Allmenne- og tekniske tjenester 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Rammeområdet består av 3 virksomheter: 

• Servicesenteret 

• Eiendom, kommunalteknikk og utbygging 

• Plan, miljø og forvaltning 

Utvikling og utfordringer 

 
Det har vært et krevende år. Samtidig som en jobber med å bygge opp en ramme, skape fellesskap og 
drive utviklingsarbeid, har mange vært på hjemmekontor og jobbet i kohorter.  

Fokuset har derfor i stor grad vært å drifte kommunen. Ha medarbeidere som tar telefonen og møter 
innbyggerne i skranken. Holder skolene, institusjonene og boligene våre rene og i god orden. Sørge for 
at alle har godt vann, at veiene brøytes og strøes og at gresset klippes. Sørge for at innbyggerne får 
bygge hus og hytter, og eiendommer blir gått opp. Næringslivet for utarbeidet sine reguleringsplaner, 
kommunen får utarbeidet sine arealplaner, og kommunens miljø får det vern som trengs. 

Året har vært preget at høyt tempo, samtidig som koordinering har vært utfordrende. Den største 
enkeltutfordringen for året ble bemanningsutfordringen. Mange nøkkelstillinger innen tekniske 
tjenester har stor gjennomtrekk. Konstant behov for rekruttering og opplæring gir ikke grobunn for jevn 
tjenesteyting, og gir slitne medarbeidere. Denne utfordringen fortsetter også inn i 2022, og er nok en 
utfordring som kommunen må forvente å være en konstant utfordring, i stedet for en forbigående 
trend. Kommunen har igangsatt et arbeid med rekrutteringsstrategi, som vi i de tekniske tjenester vil 
jobbe sammen med HR om. 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000     
Virksomhet Regnskap 

2020 
Regnskap 

2021 
Rev. bud. 

2021 
Avvik i kr 

500-Allmenn og tekniske tjenester 15 663 16 926 17 642 716 
512-Drift og kommunalteknikk 15 284 18 334 15 444 -2 889 
513-Forvaltning 4 602 6 610 6 397 -212 

Sum 35 549 41 870 39 484 -2 386 

 

 
Kommentar til status økonomi 

Servicekontoret 

Ansvarsområdene oppsummert: 

1101: Mindreforbruk på 1.117.336,- 

Mindre forbruket kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, arbeidsgiveravgift, 
datalisenser, interkommunalt skattesamarbeid og inntekter i form av refusjon sykelønn. 
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1102: Merforbruk på 787.451,-  

Dette skyldes at flere innkjøp av systemer har blitt utvidet og lisenskostnadene har økt uten at det har 
blitt tilført midler. Flere brukere skal nå ha hjemmekontor og IKT får økte kostnader som en virkning av 
dette. 

 1103: Mindreforbruk på 386.079,- 

Mindreforbruk kan forklares med mindre utgifter på lønn, pensjonsinnskudd, telefontjenester, 
kursavgifter, kursreiser og inntekter på refusjon sykelønn og refusjon fra arbeidsmarkedsetaten. 

Det er ellers brukt kr 268.800,- på innleie ifm koronautbruddet på informasjonsarbeid. 

 1105: Merforbruk på 1.613.975,-  

Merforbruket totalt på virksomheten skyldes Rabben-prosjektet.  

 Totalt inkludert 1105: Merforbruk:  898.013,- 

Det er forsøkt å dekke opp mest mulig av dette merforbruket i de andre ansvarsområdene, men viste 
seg å være en umulig oppgave.  

De ansatte på virksomheten har vært dyktige i arbeidet med å bidra til mindreforbruk totalt sett. Det har 
vært lavere aktivitet som følge av situasjonen rundt Covid-19, noe som også gjenspeiles i et 
mindreforbruk på 1101 og 1103. Flere prosjekter har blitt satt på vent som en følge situasjonen og har 
også bidratt stort til mindreforbruket innenfor 1101 og 1103. I tillegg har man ført et strengt regime på 
utgifter innenfor 1102 for å komme nærmest mulig budsjettmålet. Også på 1102 er det utsatt en del 
prosjekter for å kunne spare mest mulig. 

I Framsikt står det at virksomheten har et totalt mindreforbruk  på kr 715.963,- , men dette er da uten 
1105 kommunale utleieboliger.  
I 2022 er 1105 flyttet til virksomheten drift og kommunalteknikk. 

 
Drift og kommunalteknikk 

Driftskostnadene ved virksomheten er noe høyere enn ønsket resultat og dette skyldes i hovedsak økte 
kostnader innenfor områdene drivstoff, elektrisk kraft, elektriske installasjoner, vesentlig økning i 
forsikring, økte kostnader snøbrøyting og beredskap, overtid samt lovpålagte kurs.  Virksomheten har 
hatt store kostnader med rekruttering ved vakanse, vikarlønn renhold ved ferie og sykefravær og 
ekstrahjelp i covid-situasjonen.  Det er også påkommet økte kostnader ved eksterne leieavtaler. 

  

Forvaltning 

Merforbruket skyldtes økte pensjonskostnader utover budsjett.  
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Oppsummering  drift  

 

Allmenn og tekniske tjenester 

Det blir foretatt en del budsjettjusteringer i 2022 ved å flytte midler mellom ansvarsområdene med 
mindreforbruk til de med merforbruk. 

At 1105 kommunale utleieboliger ikke lenger er en del av virksomheten vil muliggjøre i større grad at 
virksomhetens budsjett kan overholdes. 

Det ble også for budsjett 2022 bevilget midler for å dekke opp tidligere besluttede prosjekter som 
påvirker driftsbudsjettet til IKT-avdelingen. 

Virksomheten har hatt innleie i 2021 for å håndtere arbeidet med koronainformasjon. Det er ellers økte 
utgifter med at flere og flere har hatt hjemmekontor i perioden som har gjort sitt til at lisenskostnadene 
har økt. 

Få eller ingen kurs/kompetansehevinger med reiser har blitt gjennomført i 2021, slik at midler vanligvis 
brukt til dette har blitt frigjort til å dekke opp andre utgifter som man vanligvis ikke har. 

Ellers har 2021 vært et spesielt driftsår grunnet korona også for personalet i vår virksomhet. De fleste 
har vært for det mest på jobb da dette har vært nødvendig for å gjennomføre driften, men vi har i 
enkelte perioder delt opp de ansatte i kohorter.   

STARTLÅN 

Vi fikk totalt 57 søknader. Av disse fikk 27 familier startlån. 9 av familiene fikk 
fullfinansiering/refinansiering.  

Drift og kommunalteknikk 

Pandemien har vært en krevende prosess også i 2021.  Dette gjelder spesielt innenfor faget renhold med 
høyt arbeidspress og stort ansvar for å utføre smitteverntiltak i tillegg til ordinær drift. Administrasjonen 
og utetjenesten innenfor fagene VA, anlegg og vaktmestre har bolket seg opp i kohorter for å kunne 
tilrettelegge mest mulig optimal drift ved evt sykefravær.  Ansatte har gjort en formidabel jobb utifra de 
utfordringer dette har medført og vist en stor dugnadsånd og ståpåvilje.   

Det er krevende å få et balansert regnskap med de oppgaver og tjenester enheten er tillagt.   Det er 
økende vekst i arealer i bygningsmassen og ved etablering av nye moderne bygg trår nye vilkår og krav 
inn for lovmessig drift og servicevilkår. Det meldes jevnlig avvik innenfor miljørettet helsevern som må 
lukkes og andre lovpålagte oppgaver som må følges opp. Videre er det mange krav om sertifisering og 
fornying kompetansekrav for flere fagområder for vårt driftspersonell og renholdsteam.  Fokusområdet 
er å analysere og iverksette effektiviseringstiltak og rasjonalisering av drifta, det er allikevel behov for et 
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budsjett som er i tråd med bundne utgifter og nødvendig kompetanseoppfølging innenfor 
virksomheten. 

Vi har hatt flere store utbyggingsprosjekter i 2021, spesielt kan nevnes Frøya helsetun som i byggfase 
har krevd mye ressurstilgang fra byggteknisk side og opplæring i drift og vedlikehold for 
vaktmestre.  Dette er en bygningsmasse på 8 800 m2 og vil kreve at det avsettes betydelig flere midler 
og ressurser etter prøvedriftsåret i 2022,  da det er langt flere tekniske installasjoner som krever tilsyn 
og service gjennom avtale med ekstern profesjonalitet.  Hvis vi ikke inngår service- og driftsavtaler på 
disse vil vi tape reklamasjons- og garantirettigheter. 

Det erfares veldig positivt at det er avsatt midler fra havbruksfond i 2021, noe som har bidratt til å lukke 
en del avvik så som oppgraderinger innenfor ventilasjon på Nesset barnehage, lovpålagte krav om 
ombygginger/tilpasninger brukere, brannforebyggende tiltak, opprusting/vedlikehold og drift veier og 
innkjøp av nødvendig maskiner og utstyr. 

Etterslepet på vedlikehold og lukking av avvik av kommunale bygninger er allikevel stort og har i noen 
tilfeller utviklet seg til å bli større oppgaver som havner på investeringssiden.  Dette er en dårlig løsning 
da man gjør seg avhengig av låneopptak for å holde bygningsmassen i god nok stand for brukerne. 

Flere oppgaver er satt på vent med bakgrunn i manglende tildelte midler.   Dette gjelder bl.a. 
vindusutskiftinger, etterisolering, maling yttervegger bygningsmasse, skifte av bordkledning, oppgradere 
kaianlegg etter avviksmeldinger. 

Fokusområder har vært kontroll i årsbudsjett, bygge strukturer, oppfølging og gjennomføring i 
prosjekter, oppfølging avtaler, gjennomføre gode innkjøpsprosesser, inngå rammeavtaler, effektivisere 
saksbehandling, oppfølging sykefravær, bidra til gode eksterne og interne tjenester samt rasjonell drift 
av avdelingen.  

Virksomhetsstyringen baserer seg på strategi og fremtid, analyse, planlegging og strukturbygging.  Dette 
har allikevel vært ett krevende år med mye hjemmekontorløsninger og har derav ikke fått ønsket effekt i 
forhold til ønsket progresjon.  

Virksomheten har flere større saker som krever tilstrekkelig ressurstilgang. (eksempelvis revidering av 
hovedplan for veg, trafikksikkerhetsplan, hovedplan for vann og hovedplan for avløp, vesentlig økt 
mengde i saksbehandling knyttet til lover og forskrifter) 

Videre er virksomheten tillagt ansvar for organisering og administrering av arbeidet med kommunens 
Trafikksikkerhetsutvalg.  Dette samspillet er viktig da enheten har samferdselsansvaret i kommunen. 

 Administrasjon består av virksomhetsleder, avdelingsleder bygg og uteanlegg, avdelingsleder VAR-
området, VA-ingeniør, renholdsleder med 60% stilling/konsulent 40% stilling og merkantil konsulent i 
50%  stilling som deles med forvaltningsavdelingen,  3 prosjektledere innen fagene, VA, veg og anlegg, 
bygg og konstruksjoner. Fra september 2021 er bolig- og eiendomsforvaltningen overført til 
virksomheten og det er fra samme tidsrom tilført 1 årsverk som bolig- og eiendomsforvalter. 

Avdelingsleder bygg og anlegg hadde en kst. avd.leder i 9 mndr og som sluttet ved virksomheten ved 
årsskiftet. Stillingen er lyst ledig for 2 gang i skrivende stund og det forutsettes tilsetting ila første halvår 
2022. Videre har kst prosjektleder gått tilbake til ordinær stilling som driftsleder vaktmestre ved 
årsskiftet. Stillingen vil fra årsskiftet bli omgjort til kombinasjonsstilling som FDV-leder/prosjektleder idet 
FDV er en høyst nødvendig funksjon å ha i fast tilsetting med bakgrunn i behovet for fortsatt å bygge 
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opp FDV-systemet og kunne vedlikeholde og utvikle dette arbeidet.   Stillingen vil fortsatt ha 
prosjektledelse, men i mindre målestokk og skala enn tidligere. 

Det er langtidsfravær ved renholds ledelsen og det lyses ut stilling i vikariat med forutsatt tilsetting ila 
første halvår 2022.  

Prosjektleder/arkitekt bygg har sagt opp sin stilling med fratredelse ila mars 2022 og det forutsettes 
tilsetting i stillingen ila første halvår 2022. Disse vakansene medfører økt belastning på andre ansatte 
innen virksomheten, spesielt for virksomhetsleder idet fagområdet har en betydelig mengde oppgaver 
som krever håndtering umiddelbart og ikke kan bli satt på vent inntil stillingene er besatt.   

Kommunale bygg og eiendommer:  Vaktmestertjenesten har 8 årsverk som server ca 40 000 m2 fordelt 
på rådhus, sykehjem, kommunale boliger/leiligheter, oppvekstsentre, Nesset barnehage, svømmehall, 
Storhallen og øvrige anlegg.  To av vaktmestre er dedikert til snekkeroppgaver. Snekkerteam har 
bl.a.  bygd om HC-toalett Sistranda skole, oppussing leiligheter, dører div bygg, igangsetting bygging 
uværshytter Titran, samt flere oppdrag innenfor utleiebygg.   Erfaringen med eget snekkerteam viser at 
dette er rimeligere enn å leie inn ekstern bistand samt ha ressursen tilgjengelig ved akutte tiltak og 
øvrige småoppdrag. 

Allikevel er noen av oppdragene innenfor snekkerfaget såpass store og krevende og indikerer også 
spisskompetanse i de ulike fag slik at vi ser nødvendigheten av å inngå rammeavtale også på denne 
sektoren. 

Det har vært en hektisk sommer for vaktmesterteam med plenklipping i egen regi der vi tidligere har 
hatt innleie, og i tillegg med redusert bemanning pga ferieavvikling.  Dette har medført at vi ikke har 
kunnet foreta nødvendig vedlikehold så som malingsarbeider, vedlikeholdsoppgaver utenomhus på vår 
eiendomsmasse. 

Det er ikke innleie av ferievikarer på vaktmestersiden , driften vil derav være noe redusert pga 
bemanning i sommerhalvåret. 

Driftsleder er en del av teamet i Teknisk vakt. 

Det er en god del «utrykninger» på kommunale bygg og vi vil fortsatt fokusere på mer opplæring hos 
brukere for unngå mindre bruk av vaktmestertjenester utenfor normal arbeidstid.  

Uteseksjonen/samferdsel: Uteseksjonen består av 3 årsverk med primæroppgaver innenfor veg, gate-
/fortau, kaianlegg, broer, sandfangkummer, siktrydding, begravelser. 

Begravelser i denne perioden sammenlignet med forrige år har vært stabil. 

Det har ikke vært noen spesielle hendelser, fokus er daglig drift og vedlikehold på en rasjonell måte.  Det 
foretas tømming av sandfangkummer, siktrydding, skraping og høvling av veger, kantslått 
fortløpende.  Anskaffelse av feiemaskin har medført reduksjon i utgifter i forhold til ekstern innleie og 
ikke minst fleksibilitet til utførelse av oppgaven.  Oppgaveutførelsen er imidlertid godt brukertilpasset 
og funksjonell, det har vært et viktig steg i riktig retning å investere i denne.  Imidlertid vil det medgå 
egne ressurser til utførelse av oppgaven. Også her er det redusert bemanning i sommerhalvåret da vi 
ikke har innleie av personell ved ferieavvikling. 

Driftsleder er en del av brannmannskap i kommunen. 
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Renhold: Renhold har 60% driftsleder og 24 fast ansatte fordelt på 21,67%  årsverk.  Renhold har hatt en 
stor og viktig funksjon i forbindelse med Covid-19 pandemien og har hatt behov for ekstra ressurser for 
å utøve smittevernrenhold.   Ansatte har vært veldig positive og løst oppgaven og ansvaret på en 
forbilledlig måte.   

Prosjektområdet:  Prosjektområdet består av 3 medarbeidere. Stillingene skal i størst mulig grad 
konteres på selvkost, dvs utgifter med disse skal være en del av kostnadene i prosjekter.  Det er stor 
aktivitet i Frøya kommune med mange prosjekter og fokusområdet har også her vært rutiner, strukturer 
og god ressursutnyttelse. Det har vært og er høy fokus på å utvikle fagområdet for godt eierskap og 
oppfølging i prosjektene og prosedyrer fra bestilling til ferdigstillelse.   

Det er viktig at prosjekter er godt forankret i alle ledd i organisasjonen og at prosjekter planlegges og 
gjennomføres enhetlig.  Det er i denne sammenheng viktig at drifts- og forvaltningskostnader 
innarbeides i en tidlig fase slik at disse kostnadene er kjent ved utarbeidelse av årsbudsjett og 
økonomiplan. 
  

Forvaltning 

Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og 
gode rammebetingelser for kommunal tjenesteproduksjon som gjør Frøya til et attraktivt samfunn å 
leve og virke i. Flere fokusområder er valgt for å nå de fire satsingene angitt i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Fokusområde - Kultur- og omdømmebygging 

Virksomheten har et godt arbeidsmiljø med til dels unge medarbeidere av begge kjønn der 
bedriftskulturen baseres på effektiv tjenesteproduksjon og høy kompetanse, god samhandling internt og 
eksternt, god kommunikasjonsevne, proaktiv tjenesteyting. Virksomheten vil fortsatt ha sterkt fokus på 
dette kontinuitets arbeide. 

Tiltak: 

• Felles verdidiskusjoner 

• Seminarer 

• Brukerundersøkelser 

Status 

Ikke gjennomført pga covidsituasjonen i kommunen. 

Fokusområde - Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere 

Virksomheten har hatt utfordringer hva gjelder stabil arbeidskraft. Det er sammensatte årsaker til 
gjennomtrekket, men en årsak kan være at de mangler tilhørighet til øyregionen. Vi må ta innover oss 
utfordringen og søke langsiktige mål og strategier for å rekruttere medarbeidere med tilhørighet i 
øyregionen. 
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For å løse våre oppgaver er det viktig med høy kompetanse, tilstrekkelig med ressurser og et godt 
arbeidsmiljø. 

Tiltak: 

• Sørge for tilstrekkelige ressurser ut i fra forventet leveranse 

• Tilrettelegge for kompetanseutvikling 

• Utvikle og styrke lederteamene 

• Godt arbeidsmiljø 

Status 

Tre medarbeidere avsluttet sitt arbeidsforhold i 2021- to på plan og en på miljø, mens 3 nye ble tilsatt. I 
tillegg ble en frøyværing tilsatt som trainée på virksomhetsområdet. Trainéen skal parallelt med det 
daglige arbeidet ta utdanning som gir henne kompetanse på bachelornivå. Ordningen er et 4-årsløp. 

Mangler fortsatt ressurser med bakgrunn i forventet leveranse, særlig på byggesaksområdet. Det ble 
derfor avsatt budsjettmidler for 2022 til rekruttering av personell både til byggesak/tilsyn og trainée 
oppmåling. Slike rekrutteringer tar tid så det er usikkert når vi får ressursene på plass. 

Planområdet har slitt dette året pga flere utskiftninger samt uttak av lovbestemte permisjoner. I tillegg 
startet en av planleggerne på samlingsbasert videreutdanning i høstsemesteret, dette som et ledd i å 
beholde medarbeidere. 

Som følge av at vi mistet kommuneplanlegger midtveis i året ble bistand til dette området innleid fra 
eksternt hold.  

Fokusområde - God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten 

Faglederne i virksomheten har vært delaktige i budsjettprosessen i den hensikt å skape oversikt og 
eierskap til budsjettet og budsjettdisiplin. 

God oppfølging og kontroll av egen ramme skal fortsatt være i fokus. Herunder være tydelig på hva som 
er SKAL-oppgaver (lovpålagte) og hva som er KAN-oppgaver. 

Tiltak: 

• Månedlig rapportering på alle fagområder 

• Langsiktig planlegging 

Status 

Det er gjennomført ordinær oppfølging av økonomien på virksomheten. Til tider har det vært vanskelig å 
holde god regnskapsoversikt pga stor aktivitet med utløp i annen finansiering samt innarbeidelse av 
selvkost. Har som følge av dette foretatt endringer for 2022 som skal bedre dette. 
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Fokusområde - Profesjonell og moderne tjenesteyting 

God og effektiv saksbehandling 

For å få en god og effektiv saksbehandling er vi avhengig av godt kvalifiserte medarbeidere, gode 
digitale dataverktøy, dialog og samspill med våre brukere – både internt og eksternt. I tillegg må det 
være tilstrekkelig kapasitet ut i fra ønsket aktivitetsnivå. 

Tiltak: 

• Fokus på god veiledning og klart språk 

• Samordning av søknadsprosesser 

• Ta i bruk e-Byggesak 360o (nytt fagsystem for bygge og delingssaker) fra mars 2021 

• Digitalisere søknadsprosesser, der det legges til rette for å levere digitale søknader, men også 
automatiserte søknadsprosesser er mulig å gjennomføre på flere fagområder. 

• Faglig kompetanseutvikling gjennom kursing, seminarer mm 

• Oppdatere og videreutvikle informasjon på kommunens hjemmeside og eventuelt sosiale media 

• Digitale kartløsninger gjør at kommunens egne data blir tilgjengelige for brukerne. Det gjør også 
at brukerne forventer større nøyaktighet og fullstendighet, og gir tilbakemelding om det. 

• Godt kunnskapsgrunnlag (kartlegging av naturtyper mm) 

• Fortsette arbeidet med å etablere gode rutinebeskrivelser 

• Bedre samarbeidet på tvers av virksomheter og fagområder 

• Samarbeid på tvers av kommunegrensene innenfor samme fagområde 

• Innkjøp av programvare for utarbeidelse av situasjonsplaner, 3D-modeller osv. 

Status 

Har tatt i bruk eByggesak som fagsystem, men mangler fortsatt integrasjon mot ESA. Dette ble satt på 
vent som følge av at ESA skulle oppgraderes. Løsningen fungerer ikke optimalt og slik vi hadde forventet, 
men mulig dette bedrer seg etter hvert.  

Flere medarbeidere har deltatt på webinarer av faglig karakter, noe som anses som svært positivt da det 
er mindre ressurskrevende enn ordinære kursaktiviteter. Tilbudet av slike webinarer er blitt betydelig 
bedre som følge av koronasituasjonen i landet og det sparer virksomheten for mye reiseaktivitet. 

Det er utviklet nytt kartinnsyn som visualiserer strandsonen i kommunen i 3D. Utviklingen har skjedd i et 
samarbeid med kartverket, Norkart og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Visualiseringen er 
ment å være et verktøy for saksbehandlerne på virksomheten. 

Det er gjennomført flere møter for å bedre samarbeidet på tvers av virksomheter og fagområder. Noen 
av møtene har medført nye rutinebeskrivelser. 

Det er i 2021 gjennomført forvaltningsrevisjon av fagområdene plan og byggesak. Funn er forsøkt 
utbedret så langt det lar seg gjøre innenfor disponible ressurser. I tillegg har Statsforvalteren 
gjennomført kontroll av landbruksforvaltningen mtp tilskuddsordninger. Sistnevnte har medført at det 
er blitt utarbeidet skriftlige prosedyrer særskilt for hver tilskuddsordning samt laget ROS for tematikken. 
Alle dokumenter inngår nå i kommunens internkontroll for landbruksforvaltningen, og alle avvik er 
lukket. 
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Det arbeides kontinuerlig med å forbedre informasjon som ligger på kommunens hjemmeside som 
berører virksomhetens fagområder og på sosiale media. På sistnevnte plattform har plan/byggesak og 
landbruk/natur/miljø egne sider. 

Fokusområde - Velfungerende oppdatert planverk 

Oppdaterte planverk er viktig for alle, både brukere og saksbehandlere. Aktiviteten på Frøya er svært 
høy og det kan til tider være krevende å holde tritt med utviklingen og derav etterspørselen etter nye 
planverk. Det vil fortsatt være nødvendig med fortløpende avveininger mellom bruk og vern av arealer, 
næringsinteresser og øvrige samfunnsinteresser. 

Tiltak: 

• Få på plass Områdeplan for Sistranda sentrum 

• Få ryddet opp i gamle planverk slik at de harmonerer med dagens virkelighet 

• Digitalisere og forbedre planinnsynet for alle brukere – både internt og eksternt 

• Utarbeide beiteplan 

• Moderne og innovative dataverktøy 

• Stor grad av involvering av berørte interesser 

Status  

Det har blitt arbeidet intenst med tematisk rullering av kommuneplanens arealdel med fokus på 
næringsområder, og arbeidet inkluderer de fleste fagområder i virksomheten. Arbeidet forventes ferdig 
før sommeren 2022. 

Arbeidet med Beitebruksplan er påbegynt og forventes ferdig i april 2022. I tillegg er arbeidet med 
revidering av Klima og energiplan under arbeid, og forventes ferdig i 2022. 

Arbeidet med områdeplan for Sistranda sentrum er planlagt påstartet i 2022. Her er det inngått et 
samarbeid med NTNU, Planbussen, om bistand fra masterstudenter i arkitektur til arbeidet. De vil 
utarbeide en eller flere forslag til en slik plan ila våren 2022. 

Fokusområde - Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima 

Marin forsøpling 

På verdensbasis havner det ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet hvert år (WWF). Marin forsøpling har 
sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter. Havstrømmene gjør at Frøya er en av de plassene i Norge 
som blir hardest rammet av flytavfallet. Ekstreme mengder avfall havner i Frøya, og spesielt i Froan. 
Marin forsøpling utgjør et alvorlig miljøproblem, og omfanget er økende. 

Den marine forsøplingen er visuelt stygt, forgifter naturen og utsetter fugler og annet dyreliv for 
konstant fare. Plast utgjør omkring 75-90 % av all marin forsøpling, og er det materialet som er mest 
problematisk fordi det har en lang nedbrytningstid, opptil flere hundre år. 
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Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesielt gamle liner og garnrester. Skadene begrenser 
seg ikke bare til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene på Frøya har satt seg fast i garnrester 
og tauverk og er funnet dødt eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler spiser på isopor og bygger reder av 
plast. 

Det har det blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast er plastbiter på mindre enn 5 mm. Plast 
nedbrytes i liten grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over tid til mikroplast. 

Kommunestyret har i 2019 vedtatt at 4 millioner kroner fra Havbruksfondet skal brukes på bekjempelse 
av marin forsøpling. Det er utarbeidet en helhetlig plan for bruken av midlene med vekt på 
strandrydding, regional strategi for plast, Grønt flagg (internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot 
barnehager og skoler), Miljøuke og informasjonsarbeid. Planen er en videreføring av strategier og 
handlingsplan for håndtering av marin forsøpling fra 2017. 

Det er pågående arbeid med å utarbeide en regional strategi for smartere bruk av plast. 

Tiltak: 

• Gjennomføre vedtatt plan for bruken av avsetning fra Havbruksfondet 

• Delta i prosjektorganisasjonen for Profesjonell rydding av ytre kyst i regi av Fylkesmannen 

Status  

Det kom inn 7 søknader om stimuleringsmidler til strandrydding, søknadene kom fra skoler, grendalag 
og Frøya dykkeklubb. Alle søknadene ble innvilget og strandryddingen ble gjennomført. Kommunens 
strandryddedag ble ikke gjennomført pga været. Kommunen har også bistått Mausund Feltstasjon med 
midler til framtidige prosjekter i ferskvannsområder i Froan NR (midlene kommer enten fra 
miljødirektoratet om søknaden blir innvilget eller så får de midler fra kommunen).  

Miljøuka ble også gjennomført i 2021 hvor interkommunalt utvalg for akutt forurensning stilte på 
brannstasjonen. Representanter fra frøyas skoler og miljøavdelingen fra Trondheim hadde 
presentasjoner om grønt flagg. Mausund feltstasjon fortalte om marin forsøpling på Frøya.  

Kartlegging av naturtyper 

Manglende kartlegging av naturtyper på Frøya vanskeliggjør saksbehandling. Naturmangfoldloven setter 
krav til at saksbehandling skal være kunnskapsbasert. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Denne loven, og kravene den stiller til 
kunnskapsgrunnlaget, har økt behovet for gode data på naturmangfold i kommunen. 

For å planlegge og gjennomføre naturinngrep på en forsvarlig måte, er det behov for å kartlegge arter 
og naturtyper. Arealer og naturressurser må brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig 
samfunnsaktivitet og næringsliv, uten at denne aktiviteten truer livsbetingelsene for arter eller 
ødelegger naturtyper. 

Tiltak: 

• Kartlegging av naturtyper 
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Status  

I 2021 er det fem områder som er kartlagt for naturtyper: Nordskaget, 2 områder ved Stormyra, 
Sjønhalsen boligområde og et område på Mausund. Alle områdene er kartlagt av Natur og Samfunn.  

Store deler av Frøya mangler fortsatt tilstrekkelig kartlegging av naturtyper derfor vil vi fortsette å 
bestille kartlegging. 

Uønskede arter 

Kommunen ønsker først og fremst å bekjempe utbredelsen av sitkagran og mink. 

Virksomheten har fått ansvar for å utarbeide en plan for fjerning av all sitkagran i kommunen. Som ledd i 
dette arbeidet har Allskog i 2019 foretatt en skogtakst som innbefatter en kartlegging av hvor sitkagrana 
befinner seg. Ut i fra denne skogtaksten er det utarbeidet forslag til et forprosjekt for maskinell hogst av 
sitkagran i området Flatval - Sistranda. Dette arbeidet vil pågå også i 2021. Evaluering av forprosjektet vil 
vise om det er realistisk å starte det omfattende arbeidet med å bekjempe sitkagran i hele kommunen. 

Det pågår fortsatt flere mindre prosjekter for å fjerne sitkagran, eksempelvis på Inntian. Der er 
bekjempelsen knyttet opp mot å ta vare på Stormyra naturreservat. Ellers kan det nevnes at det er flere 
private initiativ fra ulike grendelag til bekjempelse av sitkagran. 

Mink er en art som gjør stor skade på sjøfuglbestanden. Det er spesielt viktig å sørge for at minken ikke 
sprer seg til Froan. 

Tiltak 

• Gjennomføre forprosjekt for maskinell hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda, inkludert 
evaluering 

• Utlån av minkfeller 

• Skuddpremie på mink 

Status 

Forprosjektet i sitkagranprosjektet er gjennomført. Det ble hogget 5000 m3 med sitkagran på 
strekningen Flatval – Sistranda. Evalueringen viste at dette er gjennomførbart for den resterende 
bestanden av sitkagran på Frøya, pluss at publikum var generelt positiv for hogsten av sitkagran. Høsten 
2021 ble det vedtatt at Frøya kommune skal gå videre med prosjektet. Hogsten skal gjennomføres 
høsten/vinteren 2022-23. 

Det er ikke lånt ut minkfeller i 2021, men noen feller er fortsatt i bruk og ikke levert tilbake. Det er 
utbetalt 7 skuddpremier på mink i 2021, det ble totalt felt 82 mink.  

Viltforvaltning - Hjort 

Det kan virke som at bestanden av hjort i kommunen er økende - basert på telte dyr og fellingsprosent 
under jakta. Bestandsmålet fra 1993 er fortsatt gjeldende, og sier at det skal bygges opp en bærekraftig 
lokal hjortestamme uten at det går på bekostning av grasproduksjon i landbruket.   
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Det er meldt om store beiteskader på innmark de siste sesongene. Grasproduksjonen ødelegges, og 
hjort spiser på rundballer som er lagret tilgjengelig for hjorten.  

Tiltak: 

• Vurdere avskytingsnivået på bestanden for å tilfredsstille bestandsmålet og ønsket om å ha en 
frisk hjortebestand med tilstrekkelig næringsgrunnlag 

• Utarbeide felles bestandsplan. Valdene opprettholdes, men det blir et bestandsplanområde der 
flere eller alle samarbeider om en felles bestandsplan. 

Status  

Det ble totalt felt 55 hjort under jaktsesongen 2021. Dette er det høyeste fellingstallet Frøya har 
registrert. Ut i fra fellingsstatistikken og rapporter fra publikum ser det ut til at hjortebestanden er i 
stadig vekst. Derfor bør det gis høyere kvoter. 

Å skrive en bestandsplan krever at man har et vald som er 24 000 dekar noe som Frøya ikke har. 
Muligheten er å få slått sammen valdene slik at de blir store nok, dette hadde gjort jakten enklere og 
forvaltningen mer effektiv. Det planlegges et møte med jaktledere om dette i 2022. 

  

Klima og energi 

Kommunens nåværende energi- og klimaplan ble vedtatt i 2010. Fagområdet fordrer samarbeid med 
andre virksomheter, spesielt med virksomhet for Bygg og kommunalteknikk. Planarbeidet er påbegynt 
og forventes ferdigstilt i 2021. 

Tiltak: 

• Fortsette arbeidet med rullering av energi og klimaplan 

• Kompetanseheving 

Status  

Det jobbes med klima- og energiplanen hvor vi har tatt utgangspunkt i Trøndelag fylkeskommunes 
klimaplan. Det er gjennomført en ROS-analyse. Planen har dessverre blitt litt nedprioritert pga sykdom 
og andre oppgaver som må prioriteres, men forventes ferdigstilt i 2022. 

Flere medarbeidere deltar i regionalt klimanettverk i regi av fylkeskommunen. 

Opprydding i spredt avløp 

EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet) fra 2000 krever at tilstanden i overflatevann og grunnvann 
skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene minst skal 
ha god økologisk og god kjemisk tilstand innen utgangen av 2021. Avløp fra spredt bebyggelse er en 
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betydelig kilde til forurensning i drikkevann, vassdrag og i sjøvann. Lokalt er det derfor viktig å redusere 
den bakteriologiske belastningen for å sikre brukerinteressene i resipientene. 

Frøya kommune opphevet i april 2020 lokal forurensingsforskrift. Dette betyr at utslippssøknader og 
rensekrav vil bli behandlet etter sentral forurensningsforskrift fra 2007. Virksomheten har startet 
arbeidet med oppgradering av både kommunale og private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller den 
sentrale forskriften. Arbeidet skjer i hovedsak ved at vi tar for oss de mest utsatte resipientene og de 
anleggene som har mest alvorlige avvik. I tillegg til dette kommer nye tilknytninger samt oppfølging av 
rapporterte forurensningssaker. 

Tiltak: 

• Lage gode prosedyrer 

• Holde informasjonsmøter 

• Gjennomføre befaringer 

Status  

Prosedyrer er utarbeidet for arbeid med tilsyn med hygienetiltak og tilsynsplan.  

Det er avholdt informasjonsmøte på Sjønhalsen for opprydding i spredt bebyggelse i indre deler av 
sundet. Har ikke kunne avholdt flere møter pga restriksjoner på antallet som kunne samles til møte frem 
til november.  

Befaringer er gjennomført i sammenheng med innkomne bekymringsmeldinger. Disse er etter befaring 
registrert i forhold til arbeidet med neste område for opprydding i spredt bebyggelse. Ikke startet noen 
nye oppfølginger pga fokus på å følge opp pågående saker. Igangsatte ulovlighetssaker i 2021 har i 
hovedsak vært i samarbeid med større ulovligheter innen andre lovverk som PBL.  

Omlag halvparten av planlagte tilsyn ble gjennomført pga merarbeid knyttet til andre typer saker. 
Samtidig er det gjort noen endringer i fremgangsmåte for tilsyn for å kunne sørge for god videre 
gjennomførelse (endret registreringsmåte fra PDF til direkte i GIS).  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000      

 Regnskap  
2020 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. Regnskap 
2021 

Avvik i kr 

Lønn 44 769 45 468 47 940 54 019 -6 080 
Refusjon lønn -1 122 -130 -130 -1 356 1 226 

Sum Lønn 43 646 45 338 47 810 52 664 -4 854 

Drift 33 591 30 969 46 166 46 641 -475 
Kjøp av produksjon 3 851 4 255 4 735 4 148 588 
Overføringer 9 011 5 110 5 110 11 369 -6 259 
Finansutgifter 2 013 973 973 6 165 -5 192 

Sum Utgifter 48 466 41 307 56 985 68 323 -11 339 

Brukerbetaling -38 015 -40 457 -40 457 -47 781 7 324 
Refusjoner -14 245 -9 161 -9 161 -16 471 7 311 
Overføringer -586 -1 140 -1 140 -568 -572 
Finansinntekter -3 718 -814 -14 554 -14 298 -256 

Sum Inntekter -56 563 -51 571 -65 311 -79 117 13 806 

Netto resultat 35 549 35 074 39 484 41 870 -2 386 



Årsrapport og årsberetning 2021 
 

Side 131 av 133 

 

Detaljvisning drift (graf) 
 

KOSTRA Nøkkeltall 
 
 Frøya 

2020 
Frøya 
2021 

Hitra Kostragruppe 
03 

Prioritet     
Brutto driftsutgifter til funksjon 121, 
Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen, i kr. pr. i (B) 

186 227 566 547 

Netto driftsutgifter til fysisk 
planlegging i prosent av kommunens 
samlede netto driftsutgifter (B) 

1,1 % 1,4 % 1,1 % 0,8 % 

Netto driftsutgifter til 
institusjonslokaler per innbygger (B) 

1 122 1 108 2 508 1 514 
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Netto driftsutgifter til kart og 
oppmåling per innbygger (B) 

305 178 60 94 

Netto driftsutgifter til 
naturforvaltning og friluftsliv per 
innbygger (B) 

389 998 157 443 

Netto driftsutgifter til 
plansaksbehandling per innbygger 
(B) 

538 840 613 452 

Netto driftsutgifter til skolelokaler 
per innbygger (B) 

3 513 4 070 2 548 3 287 

 
Produktivitet 

    

Avløp - driftsutgifter per innbyggere 
tilknyttet kommunal avløpstjeneste 
(kr/tilkn. innb) 

4 793 4 269 4 233   

Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten 
(gjelder rapporteringsåret+1) 

4 553 4 630 4 021 3 249 

Brutto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. km kommunal 
vei og gate (B) 

77 542 119 462 55 700 83 882 

Brutto driftsutgifter i kr pr. km 
kommunal vei og gate (B) 

111 854 192 615 118 933 139 756 

Driftsutgifter for distribusjon av 
vann per tilknyttet innbygger (kr) 

3 010 2 435 3 053   

Netto driftsutgifter ekskl. 
avskrivninger i kr pr. km kommunal 
vei og gate (B) 

118 417 280 731 72 250 108 053 

Renovasjon - Gebyrgrunnlag per 
årsinnbygger for kommunal 
avfallshåndtering (kommune) 

1 516 1 422 1 738   

Renovasjon - Gebyrinntekter per 
innbygger (fylker og landet) 

      1 719 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. 
mva. (gjelder rapporteringsåret+1) 
(kr) 

4 164 4 035 4 764 3 714 

 
Dekningsgrad 

    

Andel av befolkningen som er 
tilknyttet kommunal avløpstjeneste 
(prosent) 

51,9 % 53,2 % 57,8 %   

Andel av total kommunal 
vannleveranse til 
husholdningsforbruk 
(hytter/fritidsbolig) (prosent) 

4,0 % 5,0 % 7,7 %   

E.coli: Andel innbyggere tilknyttet 
kommunalt vannverk med 
tilfredsstillende prøveresultater  

100,0 % 100,0 % 100,0 %   

Selvkostgrad (prosent) 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Vann - Andel av befolkningen som 
er tilknyttet kommunal 
vannforsyning 

82,6 % 81,7 % 66,7 %   

Vann - Andel av total kommunal 
vannleveranse til lekkasje (prosent) 
(B) 

15,0 % 12,0 % 11,9 % 20,3 % 

 

Sykefravær 
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Fravær Korttid Langtid Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 1,74 % 4,11 % 5,85 % 

 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2020 - 31.12.2021



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 0.12 -0.04 0.16 4.74 4.15 0.58 202 002 7 786 287 172 325 774 100.0 100 -

Aksjer 1.41 1.50 -0.09 21.15 22.94 -1.79 689 727 8 940 156 43 073 092 25.0 25 5-35 OK
Norske Aksjer 2.30 1.71 0.59 25.38 23.35 2.02 367 501 3 748 992 15 187 089 35.3 35 20-50 OK
Globale Aksjer 0.95 1.39 -0.44 18.88 22.52 -3.64 322 226 5 191 164 27 886 003 64.7 65 50-80 OK

Obligasjoner -0.38 -0.56 0.18 -0.92 -1.53 0.60 -495 084 -1 161 265 129 231 408 75.0 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner -0.52 -0.58 0.06 -0.12 -1.63 1.52 -263 207 -69 769 51 643 881 40.0 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner -0.29 -0.54 0.25 -1.44 -1.46 0.02 -231 878 -1 091 497 77 587 527 60.0 60 45-75 OK

Kontanter 7 359 7 396 21 274 0.0 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 1.41 1.50 -0.09 21.15 22.94 -1.79 43 073 092 25.0

Norske Aksjer 2.30 1.71 0.59 25.38 23.35 2.02 15 187 089 35.3 OSEBX
Arctic Norwegian Value Creation D 18.11.2020 2.51 1.53 0.99 23.29 21.14 2.15 4 023 495 26.5 OSEFX
Danske Norske Aksjer Institusjon I 21.02.2007 3.16 1.53 1.63 31.18 21.14 10.04 4 036 214 26.6 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 1.66 1.71 -0.05 23.18 23.35 -0.17 7 127 380 46.9 OSEBX

Globale Aksjer 0.95 1.39 -0.44 18.88 22.52 -3.64 27 886 003 64.7 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 0.15 1.39 -1.24 14.79 22.52 -7.73 5 851 526 21.0 MSCI AC World
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 0.58 1.39 -0.81 22.00 22.52 -0.52 10 130 043 36.3 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 3.67 1.66 2.01 24.30 25.91 -1.61 5 058 658 18.1 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class L 07.07.2020 -0.15 1.39 -1.53 11.46 22.52 -11.06 4 544 345 16.3 MSCI AC World
T. Rowe Price Global Value I10 23.11.2020 1.01 1.66 -0.65 20.54 25.91 -5.37 2 301 432 8.3 MSCI World
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Norske Aksjer:  25.4% (2.0%)

Globale Aksjer:  18.9% (-3.6%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner -0.38 -0.56 0.18 -0.92 -1.53 0.60 129 231 408 75.0

Norske Obligasjoner -0.52 -0.58 0.06 -0.12 -1.63 1.52 51 643 881 40.0 NBP Norsk Stat Durasjon 3
Alfred Berg Nordic IG Mid-Dur Inst 09.12.2021 -0.31 -0.48 0.17 -0.31 -0.48 0.17 11 315 927 21.9 NBP Regular Market 123D3
Danske Norsk Obligasjon Inst. A 12.10.2010 -0.57 -0.51 -0.06 0.09 -0.59 0.68 17 886 655 34.6 NBP Regular Market 123D3
DnB Obligasjon E 03.12.2015 -0.55 -0.51 -0.04 -0.08 -0.59 0.51 22 441 299 43.5 NBP Regular Market 123D3

Globale Obligasjoner -0.29 -0.54 0.25 -1.44 -1.46 0.02 77 587 527 60.0 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
Loomis Sayles Inst Global Corp NOK 07.09.2020 0.10 -0.04 0.13 -0.86 -0.71 -0.15 14 064 124 18.1 BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.14 -0.04 0.17 -0.17 -0.03 -0.14 18 045 395 23.3 BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 -0.73 -0.54 -0.19 -1.78 -1.46 -0.31 20 938 786 27.0 BarCap Global Agg Government Hdg NOK
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK 24.11.2020 -0.46 -0.37 -0.09 -2.27 -1.26 -1.02 24 539 222 31.6 BarCap Global Agg Hdg NOK

side 7 av 10Frøya kommune - 31.12.2021                           lastet ned: 11.01.2022 09:34 



Obligasjoner

side 8 av 10Frøya kommune - 31.12.2021                           lastet ned: 11.01.2022 09:34 



Norske Obligasjoner:  -0.1% (1.5%)

Globale Obligasjoner:  -1.4% (0.0%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 264 855 -250 940 7 359 4 256 9 623 7 396 21 274 0.0

Kontanter 264 855 -250 940 7 359 4 256 9 623 7 396 21 274 100.0
Klientkonto NOK DNB 264 855 -243 825 244 4 256 16 738 281 21 274 NOK 1.00 21 274 100.0
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Til kommunestyret i Frøya kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Frøya kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 88.531.951.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering,
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening
• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per

31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoeni samsvar med
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i  Revisors oppgaver og plikter ved
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering
Det vises til note 10, der det er opplyst om forholdet mellom betalt avdrag og minimumsavdrag.
Kommunens lån skal avdras i samsvar med kommuneloven § 14-18. Kommunen har i 2021 utgiftsført
og betalt kr 33.797.352 i avdrag. Etter bestemmelsene om minimumsavdrag skulle det i årsregnskapet
for 2021 vært utgiftsført avdrag med minst kr 34.069.374. Det er utgiftsført for lite avdrag med kr
272.022 i årsregnskapet for 2021. Dette ville ha redusert netto driftsresultat hvis det har blitt korrigert.
Pga beløpets størrelse vurderer vi at forholdet ikke har noen betydning for vår konklusjon om
regnskapet.

Årsberetningen og annen øvrig informasjon
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som
er publisert sammen med årsregnskapet. Årsberetning er pliktige opplysninger i årsberetning etter
kommuneloven § 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen
årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker
verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen
øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss
under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig
informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller
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annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsberetning datert 31.03.2022
og har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkravog
• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet.

Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under
uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge.
Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaverog pliktervises det til:
www.nkrf.no/revisjonsberetninger–revisjonsberetning nr. 1

Uttalelseom øvrige lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Frøya kommunes
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.

Konklusjon
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik

Se www.nkrf.no/revisjonsberetninger–revisjonsberetning nr. 1

Brekstad, 19. april 2022

Monica Nordvik Larsen
Oppdragsansvarlig revisor
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Til 
Kommunestyret 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunekassens årsregnskap, og årsberetning for 2022 
 
Kontrollutvalget har i møte 2.5.2022, under sak 15/2022, behandlet kommunekassens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, datert 22.02.2022, 
kommunedirektørens årsberetning datert 20.03.2022 og revisors revisjonsberetning datert 
19.04.2022.  
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på 88,5 millioner kr.  
 
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått en muntlig orientering fra 
kommunedirektør og økonomisjef. Kontrollutvalget har også fått orientering fra 
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter  
de har bedt om. 
 
Kontrollutvalget mener at årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar 
med gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget mener at årsberetningen tilfredsstiller lovens krav og brukernes 
informasjonsbehov. 
 
Kontrollutvalget vil likevel påpeke at det er betalt kr 272.022 for lite i minimumsavdrag i forhold 
til kravet i kommuneloven, se note 10 i årsregnskapet og revisjonsberetningen. Netto 
driftsresultat ville vært redusert hvis dette hadde vært korrigert. Beløpet er likevel for lite til å 
endre revisors konklusjon om årsregnskapet.  
 
Ut over dette har kontrollutvalget ingen merknader til årsregnskapet og årsberetningen for 
2022.  
 
Kontrollutvalget mener at det fremlagte årsregnskap med årsberetning kan fastsettes som 
kommunens årsregnskap og årsberetning for 2022.  
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet  



Bildet 'H:\ESA\Politiker\Kommunestyret\2022\2022-06-16\22023935~Presisering til kontrollutvalgets sak

15-22.png' kan ikke settes inn



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 22/941    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2022  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2022 til orientering.  
 
 
Vedlegg: 

1. tertialrapport - økonomi og drift (som PDF) 
 
 
Saksopplysninger:   
 
 I henhold til årshjulet for økonomi og budsjett skal det avlegges økonomisk tertialrapportering i juni 
og oktober. I tillegg skal det avlegges økonomistatus til FSK og KST i mars, august og desember. 
Årsregnskap rapporteres i mai/juni i påfølgende år. 
 
Vurdering: 
 
Nettoresultatet for rammeområdene 1. tertial har et mindreforbruk på 3,50 mill kr. I dette resultatet er 
det kostnadsført Koronautgifter i perioden januar - april med kr 3,47 mill kr.  Der merutgiftene for 
Helse og mestring er på 2,26 mill kr, Allmenne og tekniske tjenester på 0,53 mill kr, Fellestjenester 
på 0,28 mill kr, Oppvekst på 0,24 mill kr og Kultur på 0,09 mill kr.  
 
I revidert nasjonalbudsjett (RNB) fikk kommunene ikke kompensert disse utgiftene. Det presiseres at 
disse ekstraordinære utgiftene skulle kompenseres kr for kr i henhold til regjeringen og KS. 
Kommunalminister Gjeldsvik sier i en artikkel i Adresseavisen at det vil komme en rapport i 
september då. Vedr. koronapandemien og kommune må avvente eventuell kompensasjon til da.  
 
Med andre ord, om vi hadde fått denne kompensasjonen, ville mindreforbruket per 1. tertial vært på 
6,97 mill kr. 
 
Ser man på de sentrale inntektene for perioden er de 13, 45 mill høyere enn budsjettert. Økt inntekts- 
og formueskatten utgjør 5,81 mill kr, økt rammetilskudd 7,56 mill kr og eiendomsskatt er 0,076 mill 
kr høyere.  
 
Finansinntekter og utgifter er på 6,30 mill kr høyere enn budsjettert, der tap på finansielle 
omløpsmidler (Grieg Investor) på 7,56 mill kr utgjør den største delen.  Renteutgiftene er 4,22 mindre 



enn budsjettert. Det presiseres her at økning i rentene vil føsrt gjøre seg gjeldene på 2. og 3. 
tertialrapportering.    
  
Sum summarum bidrar dette til at totalt mindreforbruk for kommunen, i forhold til budsjett og 
regnskap, er på 5,97 mill kr hittil i år. 
 
Linken til tertsialrapporten finner du på vår hjemmeside under POLITIKK og Flisen 
«Dokumenter for politikere». 
 
https://pub.framsikt.net/2022/froya/mr-202204-1_tertialrapport_-
_2022,_økonomi_og_drift/ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

1. tertialrapport – økonomi og drift 
Frøya kommune 
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Sentrale kapitler 
 

Totaloversikt økonomi 
 
Beløp i 1000       

 Budsjett 
hiå. 

Regnskap 
hiå. 

Avvik hiå. Budsjett 
2022 

Årsprognose Prognose 
årsavvik 

Sentrale inntekter -134 022 -147 472 13 450 -445 464 -445 464 0 
Netto finansutgifter og inntekter 46 837 53 138 -6 301 96 511 96 511 0 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -735 0 -735 93 556 93 556 0 
Til disposisjon -87 920 -94 333 6 414 -255 398 -255 398 0 

Fellestjenester 12 241 11 432 809 30 443 30 443 0 

Oppvekst 46 914 46 979 -65 128 106 128 006 100 

Helse og mestring 61 040 63 356 -2 316 156 821 156 821 0 

Kultur og idrett 3 798 2 376 1 422 10 493 10 493 0 

Allmenne- og tekniske tjenester 22 908 18 494 4 413 64 089 64 089 0 

Inntekter 0 0 0 -137 409 -137 409 0 

Finans -589 172 -761 2 855 2 855 0 

Sum disponering 146 311 142 808 3 503 255 398 255 298 100 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 58 391 48 475 9 917 0 -100 100 

 

 
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder 
 
Beløp i 1000        
Avdelinger Avdeling Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Oppr. 

budsjett 
2022 

Prognose 
årsavvik 

Forslag til 
budsjett- 
justering 

Fellestjenester  12 241 11 432 809 30 468 0 0 
Oppvekst  46 914 46 979 -65 125 473 100 0 
Helse og mestring  61 040 63 356 -2 316 158 829 0 0 
Kultur og idrett  3 798 2 376 1 422 10 468 0 0 
Allmenne- og tekniske tjenester  22 908 18 494 4 413 40 033 0 0 
Inntekter  0 0 0 -29 009 0 0 
Finans  -589 172 -761 6 480 0 0 

Sum  146 311 142 808 3 503 342 743 100 0 

 
Nettoresultatet for rammeområdene 1. tertial har et mindreforbruk på 3,50 mill kr. I dette resultatet er 
det kostnadsført Koronautgifter i perioden januar - april med kr 3,47 mill kr.  Der merutgiftene for Helse 
og mestring er på 2,26 mill kr, Allmenne og tekniske tjenester på 0,53 mill kr, Fellestjenester på 0,28 mill 
kr, Oppvekst på 0,24 mill kr og Kultur på 0,09 mill kr.  

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) fikk kommunene ikke kompensert disse utgiftene. Det presiseres at 
disse ekstraordinære utgiftene skulle kompenseres kr for kr i henhold til regjeringen og KS. 
Kommunalminister Gjeldsvik sier i en artikkel i Adresseavisen at det vil komme en rapport i september 
då. vedr koronapandemien og kommune må avvente eventuell kompensasjon til da.  

Med andre ord, om vi hadde fått denne kompensasjonen, ville mindreforbruket per 1. tertial vært på 
6,97 mill kr. 

Ser man på de sentrale inntektene for perioden er de 13, 45 mill høyere enn budsjettert. Økt inntekts- 
og formueskatten utgjør 5,81 mill kr, økt rammetilskudd 7,56 mill kr og eiendomsskatt er 0,076 mill kr 
høyere.  
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Finansinntekter og utgifter er på 6,30 mill kr høyere enn budsjettert, der tap på finansielle omløpsmidler 
(Grieg Investor) på 7,56 mill kr utgjør den største delen.  Renteutgiftene er 4,22 mindre enn budsjettert. 
Det presiseres her at økning i rentene vil først gjøre seg gjeldene på 2. og 3. tertialrapportering.    

 Sum summarum bidrar dette til at totalt mindreforbruk for kommunen, i forhold til budsjett og 
regnskap, er på 5,97 mill kr hittil i år. 

Sentrale inntekter 

 
Beløp i 1000 
        

 Rev. bud 
hiå. 2022 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2022 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Frie disponible inntekter        
Inntekts- og formuesskatt -91 184 -96 996 5 812 -303 948 -342 121 0 0 
Rammetilskudd -35 337 -42 900 7 562 -88 343 -88 343 0 0 
Eiendomsskatt -7 500 -7 576 76 -15 000 -15 000 0 0 
Produksjonsavgift - Vindkraft 0 0 0 -108 400 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -134 022 -147 472 13 450 -515 691 -445 464 0 0 
 

 
 
Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 
        

 Rev. bud 
hiå. 2022 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2022 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Finansinntekter/-utgifter        
Renteinntekter 0 -1 811 1 811 -7 030 -7 030 0 0 
Utbytte og eieruttak 0 0 0 -6 000 -6 000 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-3 332 7 965 -11 297 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 6 676 2 458 4 218 20 036 20 036 0 0 
Avdrag på lån 43 493 44 527 -1 034 40 495 70 495 0 0 
Avskrivninger 0 0 0 29 009 29 009 0 0 

Sum Finansinntekter/-utgifter 46 837 53 138 -6 301 66 511 96 511 0 0 
 



 
Status investeringsprosjekter 
 

Andre investeringer 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

Anleggsutstyr 1 910 3 347 1 910 Ferdig 210 246 
Arbeidskjeledresser, lettere utrykningstøy 0 78 0 Ikke 

vurdert 
0 0 

Asfalt - revfarm, Dyrøy (p-plass) 1 200 456 1 200 Ikke 
vurdert 

1 200 456 

Asfalt, Storhallen 700 0 700 Ikke 
vurdert 

700 0 

Badeland investering 0 40 0 Ikke 
vurdert 

0 0 

Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særs 20 340 440 20 340 Iht. plan 19 940 31 
Boliger til personer med aktiv rusavhengi 4 262 1 4 262 Iht. plan 4 262 0 
Branngarasje, SULA 500 0 500 Ikke 

vurdert 
500 0 

Brannsentraler - oppgradering mm 17 052 121 17 052 Ikke 
vurdert 

679 0 

Bygging av fuglekikking 1 917 474 1 917 Forsinket 1 417 67 
Bygningen til kommunenes anleggsavdeling HASA 
bygget 

31 499 11 425 31 499 Forsinket 31 149 10 735 

Båt til Naustprosjektet 300 300 300 Ikke 
vurdert 

300 300 

Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming 
uteområde 

1 238 62 1 238 Forsinket 1 138 0 

Egenkapitalinnskudd KLP 6 701 3 328 6 701 Ikke 
vurdert 

1 420 0 

Forskudd spillemidler 0 1 500 0 Ikke 
vurdert 

0 0 

Fortau Rådhusgata-Øvergården 8 081 6 727 8 081 Ferdig 1 712 0 
Gamle legekontorene til BAM 29 911 27 237 29 911 Ferdig 7 910 4 926 
Gammelskolen Sistranda 1 219 1 246 1 219 Forsinket 126 191 
Gjøre bygdetunet funksjonelt 0 281 0 Ikke 

vurdert 
0 0 

Infrastruktur sentrumsområde 500 0 500 Forsinket 500 0 
Kommunale kaier og bruer 17 805 0 17 805 Iht. plan 483 0 
Kommunale veier 20 338 0 20 338 Iht. plan 5 169 0 
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarh 0 -1 195 0 Ikke 

vurdert 
0 0 

Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet 
for mellomtrinnet 

725 10 725 Iht. plan 710 0 

Låsbareskap - kontorstoler - Sistranda barneskole 300 0 300 Ikke 
vurdert 

150 0 

Medisinteknisk utstyr Frøya sykehjem 0 101 0 Ikke 
vurdert 

0 0 

Morgendagens omsorg 195 360 385 395 195 360 Ferdig 17 090 18 706 
Musikkbinge 1 500 0 1 500 Ikke 

vurdert 
0 0 

Nordskag oppvekstsenter Ny Sovebod 775 26 775 Forsinket 725 1 
Ny brannbil kl B - KS 21/754, 29.04.2021 820 0 820 Ferdig 820 0 
Ny PaloAlto hovedbrannmur 814 486 814 Ferdig 164 0 
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 698 302 698 Ferdig 198 0 
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 Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

Opparbeidelse kulturpark-museum 812 0 812 Ikke 
vurdert 

812 0 

Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole 
(park and ride) 

799 1 799 Ferdig 399 0 

Opprusting Frøya kommunehus 7 989 12 7 989 Forsinket 489 0 
Påkostander kommunale bygg 12 267 685 12 267 Forsinket 1 767 0 
Rehabilitering Froan Kapell 2 500 2 500 2 500 Forsinket 0 0 
RFID/Selvbetjening - biblioteket 210 0 210 Ikke 

vurdert 
210 0 

Tak - rådhuset 1 000 0 1 000 Ikke 
vurdert 

1 000 0 

Tak på Rådhuset 6 250 0 6 250 Ikke 
vurdert 

6 250 0 

Trafikksikkerhetstiltak 2 520 3 039 2 520 Iht. plan 928 85 
Utbygging - Dyrøy oppvekstsenter 550 29 932 550 Ferdig 312 0 
Uteområdet Frøya ungdomsskole - inkl trafikk og 
aktivitetsområde 

100 0 100 Ikke 
vurdert 

100 0 

Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 5 206 107 5 206 Forsinket 4 906 13 
Utstyr til Jordmortjenesten  255 0 255 Ferdig 255 0 
Varmesentral Mausund skole 4 756 4 875 4 756 Ferdig 0 17 

Sum 411 680 483 340 411 680  116 100 35 773 
 

 
Selvkost  
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

Avløpsanlegg  Flatval 1 og 2 8 575 1 229 8 575 Forsinket 1 144 642 
G/S-vei Nesset 15 000 0 15 000 Ikke 

vurdert 
15 000 0 

Høydebasseng Sistranda 2019 21 479 19 754 21 479 Ferdig 4 438 1 193 
Innkjøp vannmålere 3 644 1 130 3 644 Iht. plan 1 644 273 
LIGGEKAI SISTRANDA 4 200 59 057 4 200 Forsinket 4 200 0 
Løpende investering kommunale vannledning 2 000 20 2 000 Forsinket 2 000 0 
Nabeita RA-avløpsledning 1 311 635 1 311 Iht. plan 611 246 
Nabeita RA-renseanlegg 1 796 1 169 1 796 Forsinket 796 465 
Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen 4 000 0 4 000 Ikke 

vurdert 
4 000 0 

Nytt avløpsanlegg Sandvika 3 569 131 3 569 Forsinket 3 369 0 
Nytt høydebaseng - bergheia 24 957 23 729 24 957 Ferdig 2 146 76 
Nytt høydebasseng, Sula 15 000 0 15 000 Ikke 

vurdert 
0 0 

Oppryding spred avløp Valen 3 500 0 3 500 Forsinket 3 500 0 
Overtakelse Hamarvik Vassverk 1 000 0 1 000 Forsinket 1 000 0 
Parkering Sletta Kirske 1 400 1 323 1 400 Ikke 

vurdert 
1 400 1 323 

Prosjektering nye høydebasseng 5 156 117 5 156 Iht. plan 5 096 13 
Renseanelgg avløp Sistranda 82 534 10 858 82 534 Forsinket 56 219 3 051 
Sanering av avløpsanlegg Nordskaget 28 052 432 28 052 Iht. plan 15 852 12 
Sanering avløpsanlegg Sula 10 300 0 10 300 Forsinket 10 000 0 
Sanering og oppgradering VA Sistranda Mid 19 365 13 154 19 365 Iht. plan 6 365 3 100 
Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger 9 000 677 9 000 Iht. plan 3 000 677 
vannforsyning Sistranda - Nordskaget 15 717 27 651 15 717 Iht. plan 12 717 6 120 

Sum 281 555 161 066 281 555  154 497 17 189 
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Sum øvrige prosjekter 
 
Beløp i 1000 
 Totalbudsjett Årets budsjett 

Investering Vedtatt 
totalt 

Påløpt 
totalt  

Total 
prognose 

Status 
framdrift   

Rev. 
bud. 

Regnskap 
hiå. 

Sum øvrige prosjekter 227 211 250 229 227 211  28 485 3 761 

Sum 227 211 250 229 227 211  28 485 3 761 
 

 
 
  

 Fondsforvaltningen - Grieg Investor 

 

 

Per april har vi en negativ avkastning på 8,1 mill kr. Fondets verdi er per 30. april på 164,36 mill kr mot 
172,46 mill kr per 01. januar 2022. 

 

Skatteinngang 

 

 

  

Skatteinngangen per april på 96,99 mill kr  og er 26,4 % høyere enn samme periode i 2021. Økningen 
utgjør 20,28 mill kr.   
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Sykefravær 

 
    

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 2,39 % 6,13 % 8,52 % 
Årlig sykefravær 2022 3,62 % 6,92 % 10,54 % 

Sykefravær 1. tertial 2021 2,40 % 6,15 % 8,55 % 
Sykefravær 1. tertial 2022 3,62 % 6,92 % 10,54 % 

 
Samlet sykefravær per 1. tertial har økt med 1,99 % sammenlignet med 1. tertial i 2021.  Det har vært 
økning på både korttids- og langtidsfraværet med henholdsvis 1,22 % og 0,77 %.  En nøyere beskrivelse 
av årsakssammenheng til økningen er beskrevet under hvert rammeområde.  
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Sykefravær per måned 
 
       

Type Område/enhet Jan Feb Mars April Hittil i år 
Korttid Fellestjenester 1,76 % 3,45 % 2,93 % 2,80 % 2,71 % 
Langtid Fellestjenester 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Fellestjenester 1,76 % 3,45 % 2,93 % 2,80 % 2,71 % 

Korttid Oppvekst 4,49 % 6,49 % 2,72 % 2,29 % 4,00 % 
Langtid Oppvekst 6,39 % 7,85 % 7,81 % 7,28 % 7,34 % 

Samlet Oppvekst 10,88 % 14,34 % 10,53 % 9,57 % 11,34 % 

Korttid Helse og mestring 2,99 % 7,48 % 2,72 % 1,97 % 3,74 % 
Langtid Helse og mestring 7,54 % 7,61 % 9,17 % 10,18 % 8,64 % 

Samlet Helse og mestring 10,52 % 15,09 % 11,89 % 12,15 % 12,38 % 

Korttid Kultur og idrett 0,54 % 0,11 % 3,19 % 0 % 1,06 % 
Langtid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Kultur og idrett 0,54 % 0,11 % 3,19 % 0 % 1,06 % 

Korttid Allmenne- og tekniske tjenester 2,06 % 3,62 % 3,36 % 3,08 % 3,04 % 
Langtid Allmenne- og tekniske tjenester 4,58 % 4,56 % 4,30 % 4,05 % 4,38 % 

Samlet Allmenne- og tekniske tjenester 6,64 % 8,17 % 7,66 % 7,13 % 7,41 % 

Korttid Sum sykefravær 3,28 % 6,17 % 2,84 % 2,25 % 3,62 % 
Langtid Sum sykefravær 6,10 % 6,69 % 7,29 % 7,61 % 6,92 % 

Samlet Sum sykefravær 9,38 % 12,86 % 10,12 % 9,86 % 10,54 % 

 
Ser man på de enkelte rammeområdene er økningen størst på Helse og mestring, Oppvekst og 
Allmenne- og tekniske tjenester som samlet sett har et totalfravær på henholdsvis 12,38 %, 11,34 % og 
10,54 %. 

Status oppdrag for kommunen 
 

Verbalvedtak 

 
         

Oppdrag Beskrivelse Statu
s 

Ris
iko 

Beskrivel
se status 

Organisasjonsområd
e 

Saksreferanse Oppdragseie
r 

Ansvarlig 

Basseng og 
vikarer 

Med økt 
vikarbudsjett på 
basseng forventes 
det en merkbar 
forbedring av 
åpningstider, samt 
at det utredes 
hvordan man kan 
effektivisere 
driften.  

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Håvard Holte 
Os 

Håvard Holte Os 

Budsjettposten 
Sommerjobb for 
ungdom, endres 
til Jobb for 
ungdom.  

Budsjettposten 
Sommerjobb for 
ungdom, endres til 
Jobb for ungdom. 
Dette kan benyttes 
til sommerjobb, 
ekstravakter 
innenfor kultur 
(basseng og kino), 
evnt som ekstra 
bistand innen helse.  

Ferdig   Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Håvard Holte 
Os 

Håvard Holte Os 
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Oppdrag Beskrivelse Statu
s 

Ris
iko 

Beskrivel
se status 

Organisasjonsområd
e 

Saksreferanse Oppdragseie
r 

Ansvarlig 

Effektivisere 
bibliotekdriften 

Det bes om å se på 
løsninger for å 
effektivisere 
bibliotekdriften, 
f.eks løsninger med 
adgangskort.  

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Håvard Holte 
Os 

Håvard Holte Os 

Grunnbemannin
g innenfor Helse 
& Mestring 

De økte stillingene i 
grunnbemanning 
innenfor Helse og 
mestring (PLO og 
BAM) søkes utlyst 
som 
heltidsstillinger.  

Ferdig   Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Renate 
LoktuSandvik 

Renate LoktuSandvik 

Hvordan fremme 
trivsel og 
inkludering i 
Frøyasamfunnet 

Administrasjonen 
tar kontakt med 
næringslivet for å 
komme frem til 
tiltak for å fremme 
trivsel og 
inkludering i 
Frøyasamfunnet for 
nytilflyttede 
frøyværinger 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

MaritWisløff 
Norborg 

MaritWisløff Norborg 

Interkommunalt 
barnevern 

Vi bør så fort som 
mulig gå i 
forhandlinger med 
(minst) Hitra. Og 
kanskje flere av 
kommunene i vår 
region for å forsøke 
å få til et 
interkommunalt 
barnevern. Dette for 
å 
utnytte resurser på 
tvers av 
kommunegrensene 
og for å få et større 
nettverk de ansatte 
kan støtte seg til. 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Renate 
LoktuSandvik 

Renate LoktuSandvik 

Kjøp av Frøya 
ungdomsskole 

Avventes evnt kjøp 
videregående 
skole: Økning 
lønnsmidler 
Sistranda 
ungd.skole, kantine 
og økte elevtall - 
100 000kr (kantine) 
og 400 000kr 
(lærer).  

Iht. 
plan 

Lav 
risi
ko 

Kjøpskont
rakt er 
ferdig 
utarbeidet 
av Bjerkan 
& Stav. 
Ordfører 
og Frøya 
Eiendom 
AS skal 
signere 
kjøpskontr
akten i 
uke 22, 
2022.Over
takelsen 
av bygget 
er satt til 

Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Roger 
Antonsen 

Roger Antonsen 



Månedsrapport April-2022 
 

Side 13 av 39 

         

Oppdrag Beskrivelse Statu
s 

Ris
iko 

Beskrivel
se status 

Organisasjonsområd
e 

Saksreferanse Oppdragseie
r 

Ansvarlig 

uke 1, 
2023.  

Leie før Eie av 
bolig 

Vi ber 
Kommunedirektøre
n utrede bygging av 
boliger etter 
prinsippet «Leie før 
Eie» i samarbeid 
mellom kommunen 
og Husbanken, dette 
til selvkost. Vi ber 
om at utredningen 
gjennomføres og 
tilbakemelding om 
status gis før 
sommer 2022. Dette 
ønsker vi 
gjennomført for å 
hjelpe de som sliter 
med å oppfylle 
boliglånsforskriftens 
krav til egenkapital 
eller lånesum, inn 
på boligmarkedet. 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Thomas 
Sandvik  

Thomas Sandvik  

Mausund 
Feltstasjon 

Henvendelse til 
Frøya kommune Fra 
Mausund feltstasjon 
svares ut gjennom 
ordinær 
saksbehandling,. og 
fremlegges politisk 
behandling så raskt 
som mulig 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Beathe  
Sandvik 
Meland 

Beathe  Sandvik 
Meland 

Rekruttering av 
lærlinger 

Styrke 
rekrutteringen av 
læringer gjennom å 
tilby Frøyapakken 
eller andre tiltak. 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

MaritWisløff 
Norborg 

MaritWisløff Norborg 

Vedlikeholdsplan 
for alle 
kommunale bygg 

Det lages en 
vedlikeholdsplan for 
alle kommunale 
bygg. Planen skal 
inneholde en 
oversikt over hva 
som må gjøres/ 
tiltak, tidsplan. 
Sammenstilles med 
den oppstartede 
planen. Skifting av 
tak på 
kommunehuset 
prioriteres i 2022. 
Solcellepanel 
vurderes. 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Thomas 
Sandvik  

Thomas Sandvik  

Vedlikeholdsplan 
for uteområder i 
kommunen 

Det lages en plan for 
vedlikeholdsarbeid 
for uteområder i 
kommunen. 
Inndeles i sesonger, 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Thomas 
Sandvik  

Thomas Sandvik  
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Oppdrag Beskrivelse Statu
s 

Ris
iko 

Beskrivel
se status 

Organisasjonsområd
e 

Saksreferanse Oppdragseie
r 

Ansvarlig 

ressursbruk og 
økonomi.  Planene 
skal behandles i 
HOAT og 
kommunestyret 
ultimo mars. ‘ 

Vurdere ny drift 
av 
Frisklivssentralen 

Kommunedirektøre
n bes utrede hva 
som skal til for å få 
Frisklivssentralen i 
drift igjen så snart 
som mulig.  En sak 
på dette bes lagt 
fram for 
hovedutvalg for 
helse, omsorg, NAV, 
oppvekst og kultur, 
og eventuelt for 
kommunestyret 
dersom saken 
krever 
tilleggsbevilgning. 

Iht. 
plan 

  Frøya Kommune KST-vedtak 
219/21 

Renate 
LoktuSandvik 

Renate LoktuSandvik 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Fellestjenester 
 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000        
Tjeneste Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. i fjor 

2021 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
Politisk styring 1 624 1 331 1 156 469 4 471 4 471 0 
Kontroll og revisjon 390 337 371 19 1 162 1 162 0 
Administrasjon 5 967 8 525 7 395 -1 429 15 818 15 818 0 
Premiefond 0 0 0 0 -4 795 -4 795 0 
Diverse fellesutgifter- 
eldreråd,ungdomsråd 

27 19 37 -10 1 428 1 428 0 

Barnehage 0 26 26 -26 -1 -1 0 
Grunnskole 20 207 83 -64 59 59 0 
Voksenopplæring 10 2 0 10 31 31 0 
Aktivitetstilbud barn og unge 45 0 0 45 136 136 0 
Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 

0 16 16 -16 0 0 0 

Annet forebyggende 
helsearbeid/smittevern 

1 802 -1 331 -920 2 722 4 962 4 962 0 

Diagnose, behandling, habilitering og 
rehabilitering 

0 7 10 -10 0 0 0 

Råd, veiledningog sosialt 
forebyggende arbeid 

0 1 104 -104 0 0 0 

Tilbud til personer med 
rusproblemer 

0 0 6 -6 0 0 0 

Barneverntjeneste 0 34 9 -9 0 0 0 
Barnevernstiltak når barnet er 
plassert av barnevernet. 

0 20 -2 2 0 0 0 

Helse- og omsorgstjenester i 
institusjon. 

0 0 0 0 -1 -1 0 

Institusjonslokaler 0 13 36 -36 0 0 0 
Kommunalt disponerte boliger 0 -151 0 0 0 0 0 
Bistand til etablering og 
opprettholdelse av egen bolig 

0 5 3 -3 0 0 0 

Tjenester utenfor ordinær 
kommunalt ansvarsområde 

10 120 487 -477 105 105 0 

Tilrettelegging og bistand for 
næringslivet 

345 188 464 -119 1 376 1 376 0 

Samferdsel og transporttiltak 0 0 375 -375 0 0 0 
Forebygging av branner og andre 
ulykker 

20 0 -250 270 62 62 0 

Beredskap mot branner og andre 
ulykker 

1 952 1 513 2 023 -71 5 543 5 543 0 

Naturforvaltning og friluftsliv 28 0 0 28 85 85 0 
Kommunale kulturbygg 0 0 0 0 0 0 0 

Sum 12 241 10 884 11 432 809 30 443 30 443 0 
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Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

100-Kommunedirektør 9 983 10 071 -87 25 395 25 395 0 
110-Servicesenteret 0 0 0 0 0 0 
120-Stab 2 257 1 361 896 5 048 5 048 0 

Sum 12 241 11 432 809 30 443 30 443 0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Rammeområde felles har et mindreforbruk på 0.81 mill kr. I dette resultatet ligger også koronautgifter i 
perioden på 0,28 mill kr.   

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 1,47 % 1,57 % 3,04 % 
Årlig sykefravær 2022 2,71 % 0,00 % 2,71 % 

Sykefravær 1. tertial 2021 1,77 % 2,18 % 3,95 % 
Sykefravær 1. tertial 2022 2,71 % 0,00 % 2,71 % 

 

Status sjekkliste per tjenesteområde 
 

Overordnet status Fellestjenester 
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Status sjekklistekategorier 
 

 
 
 
Oppvekst 
 

Status økonomi per tjeneste 
 
Beløp i 1000        
Tjeneste Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. i fjor 

2021 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
Administrasjon 185 0 0 185 502 402 100 
Barnehage 17 177 13 620 16 677 500 45 152 45 152 0 
Grunnskole 25 099 23 462 26 044 -945 70 196 70 196 0 
Styrket tilbud til førskolebarn 351 390 341 10 967 967 0 
Voksenopplæring 0 235 0 0 0 0 0 
Skolefritidstilbud -80 248 80 -160 -16 -16 0 
Skolelokaler 1 143 867 1 158 -15 3 429 3 429 0 
Skoleskyss 697 929 533 164 2 091 2 091 0 
Aktivitetstilbud barn og unge 88 126 152 -64 239 239 0 
Annet forebyggende 
helsearbeid/smittevern 

133 0 185 -52 366 366 0 

Kulturskoler 1 822 1 437 1 511 311 4 352 4 352 0 
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til 
andres kulturbygg 

300 0 298 3 827 827 0 

Sum 46 914 41 314 46 979 -65 128 106 128 006 100 
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Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

200-Kommunalsjef oppvekst 9 824 11 356 -1 532 27 719 27 719 0 
202-Voksenopplæringen 0 0 0 0 0 0 
203-Tverrfaglig 0 0 0 0 0 0 
210-Dyrøy Oppvekstsenter 2 921 2 798 123 8 210 8 210 0 
220-Mausund Oppvekstsenter 1 464 1 449 14 3 701 3 701 0 
230-Nabeita Oppvekstsenter 7 262 6 993 269 19 475 19 475 0 
240-Nordskag Oppvekstsenter 4 367 4 202 165 12 006 11 906 0 
250-Sistranda barneskole 8 802 8 330 472 23 538 23 538 0 
252-Frøya ungdomsskole 7 350 7 357 -7 20 348 20 348 0 
260-Sørburøy skole 589 865 -276 1 635 1 635 0 
280-Nesset barnehage 2 514 2 096 418 7 123 7 123 0 
290-Frøya Musikk og kulturskole 1 822 1 533 288 4 352 4 352 0 

Sum 46 914 46 979 -65 128 106 128 006 0 

 
 

Oppsummering  drift  
 

Mausund Oppvekstsenter 

Ingenting å kommentere ift budsjettet 

Som det ser ut pt., ligger vi godt i rute for året. 

 

 Nabeita Oppvekstsenter 

Senteret har per nå et mindreforbruk. Mye skyldes at midler som er vedtatt politisk ikke er brukt ennå, 
at det ikke har vært satt inn vikar fullt ut i alt fravær vi får refusjoner for, samt at det kun er utbetalt halv 
lønn for virksomhetsleder. (Hatt felles med Nordskag OPVS). 

Innen drift har det vært viktigst å “holde hjulene i gang” på mange måter. I tillegg har både skole og 
barnehage satt ekstra fokus på relasjoner og voksenrollen, og tiltak for å sikre et trygt miljø. Jobbet både 
med rutiner i skolemiljøsaker og hva som fremmer et godt miljø. Må også nevne “Kompani Nabeita”, ei 
lærerik og artig prosjektuke. 

 

 Nordskag Oppvekstsenter 

Mindreforbruk er knyttet til at virksomheten ikke har tatt i bruk de ekstraoverføringene som 
barnehagene fikk. Vi har ansatt kokk fra 1.august, så derfor vil det være et mindreforbruk frem til da. I 
tillegg er noe av mindreforbruk knyttet til at halve lønna til  virksomhetsleder betales fra Nabeita. 

Hovedtema innen utvikling har vært det samarbeidet som skole og barnehage har  i forhold til arbeidet 
rundt foreldresamarbeid. Lærere og pedledere samarbeidet med planleggingen av foreldremøter. 
Gjennom tett og godt samarbeid planla de foreldremøte der ulike tolker ble bestilt og foreldrene fikk 
sitte i morsmålsgrupper. Dermed fikk vi til gode diskusjoner der også foreldre som ikke snakker norsk 
fikk til å delta. Tema var foreldrerollen og ICDP. 
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Sistranda barneskole 

Har et overforbruk på kr.62.000,- Dette skyldes i hovedsak at det er budsjettert med for høye inntekter, 
som beskrevet i forrige rapport. Dette vil følge oss hele året. 

På lønnskostnader har vi et mindreforbruk på kr. 188.000,- Dette skyldes sykemeldinger. Har ingen 
vikarer å sette inn, noe som igjen fører til mindre lærertetthet for elevene, jmf. “tolærer”, som igjen 
fører til stor slitasje på ansatte som er på jobb. 

 

 Frøya ungdomsskole 

Bunnlinjen viser et lite overforbruk. Likevel vil skjevheten i lønn kunne gi noen utfordringer fremover. 
Refusjoner korona-lønn er enda noe uklart, og vi har hatt endel fravær relatert korona 1.kvartal. Vil følge 
opp avvik i lønn videre, men for tidlig å si noe om en må gjøre endringer før august. Refusjoner i forhold 
til elever med særskilte behov er lavere enn budsjettert, og vil derfor ikke dekke de reelle utgifter. 

 Sørburøy skole 

Ved Sørburøy er det per nå et merforbruk som skyldes høyere lønnsutgifter. Merforbruket kan spores til 
disse tingene: 

• det ble utbetalt ei etterbetaling til en ansatt i januar, etter feil lønnsinnsplassering over tid, og 
som dermed belaster lønnsregnskapet i år 

• budsjettet til enheten er kuttet betydelig uten at det har sammenheng med årsverk og lønnsark 

Ettersom det planlegges ytterligere kutt i administrasjons- og undervisningsressurs fra august -22, kan 
det ventes at avstanden mellom budsjett og regnskap minker gjennom høsten. I samme retning vil det 
virke at vi ikke lenger faktureres for tjenester fra egen kulturskole som brukes inn i fagene, og at 
samiskundervisninga faller bort fra august på grunn av flytting til annen kommune. 

Fokuset på enheten ligger nå på en god overgang ved skifte av personale og endringer i drift. 

Vi prøver å rekruttere faglært arbeidskraft, og gjøre nyttig informasjon lett tilgjengelig for ny ledelse og 
nytt personale. Det er ikke enkelt å rekruttere og beholde arbeidskraft. Vi har fått hatt et systemretta 
samarbeidsteam-møte som samla alle nye og gamle kontaktpersoner i hjelpetjenestene. 

Det er et stabilt og godt tilbud fram til sommerferien, der vi har fokus i vår på: 

• god forberedelse til søkerprosess og avgangsår for niendeklassing 

• gode fellesopplevelser med leirskole, temadager, turer og synlig læringsmestring 

• ferdighetstrening for alle og forberedelse til nasjonale prøver for sjuende klasse 

• motiverende prosjekter som det å lage innhold til “radioprogram”, delta på MatteMaraton, 
skape visuell kunst om bærekraft, korpsaktiviteter og elevaktivt fokus på Grønt Flagg 
miljøprosjekt 

• selv om det er få personer her ute, så har elevråd og FAU-representant god og aktiv 
rolleforståelse, så bruk dem videre når vi drar! 
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Frøya Musikk og kulturskole 

Kulturskolen har lønnsmidler til overs fordi midler til dansepedagog ble lagt inn med helårsvirkning. 
Pedagogen starter ikke før i august, men overskytende midler vil bli brukt til å sette istand 
undervisningslokalene for dans (Gymsalen på ungdomsskolen).  

 Inntekter: UKMs lokalmønstring og regionfestival ble arrangert senere i år enn tidligere år, derfor er 
ikke regnskapet for UKM gjort opp innen utgangen av 1.tertial. Verken alle utgifter eller alle inntekter.  

Kulturskolen opplever en fin oppsving etter pandemien. Det er stor etterspørsel etter tilbud. Det er 
mange som ønsker å fortsette, og kulturskolen har flere eldre elever enn på lenge. Kulturskolen 
opplever et miljø blant sine elever som er støttende, og dette viser seg særlig i UKM og forestillinger.  

UKM ble i 2022 et arrangement av “godsorten”. Flere deltakere enn på flere år, også fra Hitra. (UKM er 
et interkommunalt arrangement). For første gang ble også e-sport inkludert i UKM, både lokalt og 
regionalt, og dette ser ut til å trekke til seg andre deltakere enn tidligere, noe som er svært positivt. 
Samarbeidet mellom UKM og ungdomsbasen og Frøya Storhall har styrket seg i perioden.  

Kulturskolen opplever at band-interessen igjen har tatt seg opp blant elevene, og det er nå 3 aktive 
band. Frøya har også 5 gode søkere til det regionale fordypningsprogrammet, som Frøya driver i 
samarbeid med Hitra, Heim og Orkland.  
  

Interessen for dans, som starter opp til høsten, er som tidligere antatt stor, og søknadene strømmer 
inn.  

Det andre nye faget i kulturskole, kreativ skriving, tar det lenger tid å bygge opp, men kulturskolen 
forsøker å tilby faget til ungdommer fra høsten 2022. Så får vi se om det er noen interesse.  

 

 Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 2,81 % 5,67 % 8,48 % 
Årlig sykefravær 2022 4,00 % 7,34 % 11,34 % 

Sykefravær 1. tertial 2021 2,61 % 5,70 % 8,30 % 
Sykefravær 1. tertial 2022 4,00 % 7,34 % 11,34 % 

 

Mausund Oppvekstsenter 

Sykefraværet er på et meget lavt nivå hos oss. Vi har kun korttidssykefravær og selv det er lavt. 

Ingen tiltak trengs! 

Nabeita Oppvekstsenter 

Til tross for koronautbruddet i februar, har ikke korttidsfraværet i perioden gått nevneverdig opp. 
Langtidsfraværet derimot er markant økt mot samme periode i fjor. Flere av våre ansatte har vært 
langvarig sykemeldt denne våren, noe av dette er relatert til korona (ettervirkninger). 
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Nordskag Oppvekstsenter 

Kortidsfraværet vårt har gått en del opp, men det skyldes jo i hovedsak omikronutbruddet i februar. Når 
det kommer til langtidsfraværet så har det nå snudd, og er mye lavere enn på samme tid i fjor. Her er 
det nok snakk om tilfeldigheter, men vi hadde nok noen langtidssykemeldte i fjor, som ikke arbeider her 
lenger. 

Sistranda barneskole 

Stabilt sykefravær. Ingen vikarer å sette inn ved fravær. Dermed stor slitasje på de som er på jobb. 

Frøya ungdomsskole 

Sykefraværet viser en økning fra siste rapportering. Det er langtidsfravær som er høyt. Det er satt inn 
tiltak gjennom tilpasninger for de som har behov for dette, men det er ikke noe av sykefraværet som 
direkte skyldes forhold på arbeidsplass.  

Sørburøy skole 

Sykefraværet er gått ned fordi langtidssykmeldt er gått over i midlertidig uføreordning.  

Korttidsfraværet har ikke vært spesielt høyt til tross for passering av korona og forkjølelse i første tertial. 
Personalet har høy grad av flekisbilitet i forhold til å bytte tidspunkter for undervisning for å minimere 
fraværseffekten for elevenes undervisning. 

Frøya Musikk og kulturskole 

Kulturskolen er en så liten enhet, at 1 sykmeldt arbeidstaker får tallene til å øke svært mye. 1 har vært 
sykmeldt i en periode, men er tilbake i fullt arbeid ved utgangen av tertialet.  

Nabeita Oppvekstsenter 

Alle ledere har forsøkt å følge opp gruppa med sykemeldte, men dette har kanskje ikke blitt like tett som 
under optimale forhold. Fraværet har påvirket handlingsrommet til ledelsen også. Det herr gjennomført 
medarbeidersamtaler denne perioden, noe som har vært viktig for både ledelse og ansatte. Ikke helt i 
mål med disse ennå. 

Få HMS-møter, men har hatt ett, der dett ble tatt tak i temaet vold og trusler. Vi tok opp behovet for 
opplæring og risikovurderte i forhold til dette temaet. 

Vi har også gjennomført personalmøte hvor noe a tematikken gikk på arbeidsmiljø (skole). 

Nordskag Oppvekstsenter 

Vi har jobbet tett på i noen enkeltsaker, også i samarbeid med HR. Det har medført at noen av sakene 
med langtidsfravær er løst. I tillegg har vi prioritert dette som tema i HMS-møter og på personalmøte. Vi 
har også hatt ekstra fokus på gravide, med mer tilrettelegging og andre arbeidsoppgaver der dette har 
vært mulig.  
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Frøya ungdomsskole 

Det er gjort individuelle tilpasninger for den enkelte sykemeldt ut fra kapasitet og arbeidsoppgaver.  

Sørburøy skole 

Viktigste HMS-tiltak ved enheten dreier seg nå om god informasjon og planlegging for avtroppende og 
påtroppende personale og brukere for å få en god overgang ved enheten, tross store utskiftinger og 
mye følelse av usikkerhet. 

Frøya Musikk og kulturskole 

Sykefraværet i kulturskolen ser ut til å bli mye lavere framover enn 1.tertial.  

Status sjekkliste per tjenesteområde 

 

Overordnet status Oppvekst 
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Status sjekklistekategorier 
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Helse og mestring 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000        
Tjeneste Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. i fjor 

2021 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
Barnehage 125 146 126 0 346 346 0 
Grunnskole 0 31 52 -52 1 1 0 
Voksenopplæring -482 0 265 -747 -1 517 -1 517 0 
Forebygging, helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste 

2 408 1 458 1 895 513 6 532 6 532 0 

Annet forebyggende 
helsearbeid/smittevern 

-189 23 1 971 -2 160 -915 -915 0 

Aktiviserings- og servicetjenester til 
eldre og personer med 
funksjonsnedsettels 

1 514 1 191 707 807 4 274 4 274 0 

Diagnose, behandling, habilitering og 
rehabilitering 

8 104 9 014 10 239 -2 135 23 864 23 864 0 

Råd, veiledningog sosialt 
forebyggende arbeid 

2 248 2 402 -1 282 3 530 5 930 5 930 0 

Tilbud til personer med 
rusproblemer 

0 137 65 -65 0 0 0 

Barneverntjeneste 1 179 1 911 2 005 -826 3 198 3 198 0 
Barnevernstiltak når barnet ikke er 
plassert av barnevernet. 

96 374 1 295 -1 199 285 285 0 

Barnevernstiltak når barnet er 
plassert av barnevernet. 

2 533 1 864 1 585 948 7 015 7 015 0 

Helse- og omsorgstjenester i 
institusjon. 

14 913 17 663 20 334 -5 421 36 308 36 308 0 

Helse- og omsorgstjenester til 
hjemmeboende. 

26 865 19 630 21 917 4 948 69 270 69 270 0 

Introduksjonsordningen 0 -1 507 734 -734 0 0 0 
Kvalifiseringsordningen. 97 85 256 -160 291 291 0 
Ytelse til livsopphold 1 040 1 399 0 1 040 3 120 3 120 0 
Interkommunale samarbeid 1 589 431 2 432 -843 1 818 1 818 0 
Statstilskudd knyttet til bosetting og 
integr. av flytninger 

-999 -1 470 -1 238 239 -2 999 -2 999 0 

Sum 61 040 54 783 63 356 -2 316 156 821 156 821 0 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

300-Familie og helse 11 139 12 712 -1 573 30 888 30 888 0 
310-Admin helse 684 115 569 2 152 2 152 0 
330-NAV - sosialtjenesten 3 022 2 956 66 5 973 5 973 0 
340-Pleie og omsorg 0 5 371 -5 371 0 0 0 
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 14 008 14 102 -95 37 751 37 751 0 
360-Frøya helsetun 32 187 28 100 4 087 80 058 80 058 0 

Sum 61 040 63 356 -2 316 156 821 156 821 0 
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Kommentar til status økonomi 
 
Merkostnader knyttet til rammeområdet helse og mestring dreier seg i hovedsak om følgende:  

• Legekontoret som har et merforbruk på kr 2,3 mill .  Legekontoret er utfordrende økonomisk, da 
bruk av vikarleger generer store utgifter fra byrå, samt hotell/reiseutgifter for den enkelte lege. 
Inn i dette merforbruket er det også ekstra lønnsutgifter knyttet til korona da ift. behovet for 
testing og vaksinering på kr 700 000,-.  

• Bo, aktivitet og miljøtjenesten ligger greit an pr. 1. tertial med et merforbruk på 100 000,-,  men 
man må være oppmerksom på at det ligger et inntektskrav på ressurskrevende brukere på 
6.350.000,- som kan bli vanskelig å nå. For 2021 var inntekt på ressurskrevende brukere ca. 2,8 
mill.  

• Frøya helsetun har et merforbruk på ca. 1,6 mill pr. 1 tertial. 1 mill er lønnsutgifter knyttet til 
korona. Øvrig merforbruk er fortrinnsvis på bruk av vikartjenester. Vi er i ferd med å gjøre flere 
tiltak for å redusere bruken av vikartjenester. Det er utlyst flere stillinger for å øke 
grunnbemanningen, disse er i ferd med å komme på plass, samt at vi har startet med å bygge 
opp egen bemanningsenhet i virksomheten. 

 
  

Oppsummering  drift  

 

Familie og helse 

Stort arbeidspress på de fleste tjenesteområder. Flere nye ansatte som trenger veiledning og 
oppfølging. Avdelingsledere har vært nødt til å prioritere daglige driftsoppgaver fremfor videreutvikling 
av tjenesten. Samtidig oppleves det at ansatte fokuserer på tverrfaglig samarbeid og samhandling på 
tvers av fagområder, og ser viktigheten av dette i utviklingen av “Familiens Hus”.  

Legekontoret: Legekontoret har hatt svært høye driftsutgifter i tilknytning til korona, da ift. behovet for 
testing og vaksinering. Det varsles også fra helsemyndighetene om vaksinedose nr. 4 til høsten 2022. 

Legekontoret har fra starten av året brukt vikarbyrå for å dekke opp for leger som har hatt permisjoner, 
samt at to leger i mars gikk av med pensjon. Fra mars måned har legetjenesten hatt tre ledige 
fastlegehjemler. Det har vært, og er også utfordringer med å rekrutter leger i den kommunale 
andelen,  som sykehjemslege og helsestasjonslege for ungdom. Det viser seg også  vanskelig å rekruttere 
leger med nok kompetanse til å fylle kravet som stilles for å ha legevakt.Bruk av legevikarer har også 
medført en mindre andel  av Helfo refusjoner enn antatt. Samlet har tjenesten brukt svært mye tid av 
lederressurs til rekruttering. I rekrutteringsbildet ser vi også utfordringer med å skaffe husrom til våre 
vikarleger. Her har leie av hotellrom vært løsningen. 

Fra 1 september er en av tre ledige  fastlegehjemler på plass, og  det jobbes kontinuerlig med å få 
dekket de andre to hjemlene.   

Tjenesten har også dialog vedr. interkommunal legevakt. Pr. i dag er legevaktsamarbeidet todelt( 
legevakt Hitra/Frøya og legevakt i Orkdalsregionen) Legene ved Frøya legekontor ønsker kun en løsning, 
dvs. legevaktsamarbeid i form av Lio samarbeid. Dagens løsning er for arbeids belastende. 
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Helsestasjon / jordmortjenesten. 

Jordmor: Fra januar og ut april har det vært 26 fødsler. 10 av de fødende har innvandrerbakgrunn. Vi ser 
her en trend at de som skal føde reiser tilbake til hjemlandet , og kommer tilbake når de skal starte i 
jobb.   

Helsestasjon: Økende behov foreldreveiledning, særlig i mellomtrinnet. Vi ser også at helsestasjon for 
ungdom er generelt mindre brukt. Tilbudet benyttes mest av gutter. Helsestasjon merker også påtrykk 
fra innvandrerfamilier med barn, og tolk benyttes svært ofte. 

Åpen barnehage. Fra januar- april  ser vi en øking av familier som benytter seg av tilbudet. I Januar 
hadde barnehagen 64 besøkende, i februar 168 besøkende, i mars 234 besøkende og i april 152 
besøkende. Vi ser at mammatrim, babymassasje og basseng/ babysvømming er godt besøkt. Åpen 
barnehage har også nært samarbeid med helsestasjon ift. behov for samtaler og undersøkelser. 

Barnevern: Tjenesten har hatt et stabilt antall henvendelser, men alvorlighetsgraden av henvendelser 
har vært økende, og derfor tidkrevende. Tjenesten har også benyttet konsulenttjenester/ vikarbyrå for å 
dekke opp for midlertidig ledige stillinger. Behov for juridisk bistand ser vi er økende. Kjøp av tjenester 
som fosterhjem og avlasting følger samme trend som tidligere. Tjenesten har ikke klart å opprette 
interne tiltak innen eksisterende ressurser, for å kompensere for kjøp av disse tjenestene.  

Psykisk helsetjeneste: Tjenesten har over lengre tid hatt et økende antall henvendelser, særlig unge og 
unge voksne. Ventelister har medført ekstra innleie av fagressurs for å ta unna ventelister. Arbeid av 
forebyggende art / lavterskeltilbud har derfor i liten grad vært mulig. 

Tjenesten fikk ansatt kommunepsykolog i mars. 

Det er nå lyst ut etter to prosjektstillinger som skal jobbe i et forebyggende team (bruk av  Øya-fond) 

I tillegg ansettes en frisklivs koordinator som skal jobbe med frisklivs og Mestringstilbud til voksne, barn 
og unge særskilt. Tilbud om Frisklivresepten vil re startes, samt utprøving av samarbeid rundt fysisk 
aktivitet med Maxtrim (pilot) 

Flyktningtjenesten 

Tjenesten har nå totalt 43 flyktninger, og av disse er 7 fra Ukraina. 

Av 43 flyktninger er det nå 21 barn, 3 av disse er fra Ukraina. Det er sendes oppdatert oversikt til IMDI 
over hvor mange Frøya kan motta pr. uke framover. Så langt har trykket på flyktninger fra Ukraina vært 
mindre enn antatt / henvendelse fra IMDI. 

For å være forberedt til mottak av flere  flyktninger, ble det lyst flere stillinger med tanke på mottak og 
bosetting/ oppfølging videre. 

Psykisk helsetjeneste er tenkt styrket, gjennomføring av helseundersøkelser, oppfølging av helsestasjon 
og lege, samt oppfølging og opplæring ift. introduksjonsprogrammet. Tilbud om boliger er kommet inn. 
Boligene ligger spredt og gir utfordringer ift. avstand skole / barnehage samt opplæringssted for de 
voksne/ introduksjonsprogrammet. Dette jobbes det med. Vi ser særskilt at behovet for 
barnehageplasser er stort. Kravet fra IMDI er at voksne starter opplæring innen 3 mnd etter bosetting. 
Dette er utfordrende dersom barna mangler barnehageplass.  
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Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 

Virksomheten har utfordring med nok bemanning på avdelingene. Årsaken en høyt sykefravær og ledige 
vikariater og stillinger på avdelingene. Rekrutteringsprosessen tar tid og det er utfordrende å få nok 
søkere  med helsefag til alle stillinger. For å inneha en forsvarlig drift har noen avdelinger (Moa og BPA) 
er det kjøpt tjenester fra vikarbyrå.  

I januar/februar var det mye smitte av korona blant ansatte og beboere. Dette har gav ekstra oppgaver 
og stor belastning på de ansatte som har vært operativ og har kunnet tatt på seg ekstra vakter i ansatte 
sitt korona fraværet. Dette var krevende for ansatte-gruppa.  

Avlastningstjenesten for barn og unge har fått inn flere søknader/henvendelser.  Dette vil føre til en 
økning i driftens behov for årsverk når vedtakene skal effektueres. pr.t drives avlastningen med ca 2 
årsverk, med de nye vedtakene vil tjenesten øke med 1 årsverk i driften. Fra høsten vil avlastningsbehov 
legges under Øvergården bofellesskap for å gjøre avdelingen mindre sårbar.  

I avdeling Moa pågår det en stor arbeidsmiljøprosess. Det jobbes godt med utfordringene, men å 
stabilisere driften og få på plass rutiner og retningslinjer tar tid. Ansatte på Moa ønsker å få det til. 

I alle avdelinger jobbes det nå med å få på plass bemanningsplan til ferieavviklingen. Det er lite søkere 
på ferievikariater, samt lite tilgang på vikarbyrå, noe om vil gjøre ferieavviklingen utfordrende ved flere 
avdelinger i virksomheten.  

Frøya helsetun 

Frøya helsetun hatt måneder preget av bemannings- utfordringer knyttet til korona og at vi så 
umiddelbart etter innflytting at bemanning ikke sto i samsvar med behov. Virksomheten har fått økt sin 
grunnbemanning, men rekrutteringsprosessen tar tid, minimum 4 måneder fra utlysning til ny ansatt er 
på plass i stillingen. Dette har ført til bruk av vikarbyrå og overtidsbetaling. 

I januar/februar var det mye smitte av korona blant ansatte og beboere. Dette gav ekstra oppgaver og 
stor belastning på de ansatte som har vært operativ og tok på seg seg ekstra vakter i ansatte sitt korona 
fraværet. Dette var krevende for ansatte-gruppa.  

I alle avdelinger jobbes det nå med å få på plass bemanningsplan til ferieavviklingen. Det er lite søkere 
på ferievikariater, samt lite tilgang på vikarbyrå, noe om vil gjøre ferieavviklingen utfordrende ved flere 
avdelinger i virksomheten. Virksomheten ser på ulike tiltak for å komme i mål med bemanningsplanen til 
sommeren. 

Ellers har virksomheten kommet seg godt til rette på Frøya helsetun, og trives godt i nye lokaler. Det 
beskrives at innflytting i nytt bygg både er positivt for arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen forøvrig.   

 Sykefravær 

Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 2,49 % 8,18 % 10,67 % 
Årlig sykefravær 2022 3,74 % 8,64 % 12,38 % 

Sykefravær 1. tertial 2021 2,79 % 8,64 % 11,43 % 
Sykefravær 1. tertial 2022 3,74 % 8,64 % 12,38 % 
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Familie og helse 

3000 Familie og Helse 

Samla sykefravær i tjenesten 7.61 % 

Korttidsfravær 1,97% 

Langtidsfravær 5,64 

Langtidsfravær finner vi i hovedsak innen legekontor, barnevern og flyktningtjenesten. Dette er ansatte 
som over lengre tid har hatt tilrettelegging av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen, dette med tanke på 
stress/ økende press på tjenester. 

Det er foretatt tilrettelegging av / tilpasset kontorløsninger ift. muskel/skjelettbelastninger. En ansatt er 
langtidssykemeldt i påvente av medisinsk behandling. 

Det er jevnlig foretatt samtaler og oppfølging fra nærmeste leder. 

Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 

Tertialrapport 1. tertial: 

BAM har et totalt sykefravær på 18,9% for 1. tertial. For BPA, Heia og avlastningsenheten er det få 
ansatte, noe som gjør at fraværet kommer høyt ut, men her er det avklarte sykemeldinger som følges 
opp. En ansatt går gått over i svangerskapspermisjon. 

For Moa har fraværet sammenheng med arbeidsmiljøutfordringene det jobbes med i avdelingen. Det 
jobbes med avklaringer for flere ansatte, men fraværet kan bli høyt en periode til før det stabiliserer seg. 

Det er fokus på gode rutiner med sykefraværsoppfølging, og HR/ BHT bidrar inn i enkeltsaker.  

Frøya helsetun 

Rapport 1. tertial: 

Pr. 1. tertial har virksomheten et totalt sykefravær på 10,4%. Bortsett fra i februar der korttidsfraværet 
var høyt pga. korona er det langtidsfravær som er høyt. Dette er avklarte langtids sykmeldinger. Noen av 
disse har eller skal over i avklaringsløp, og andre er helt eller delvsi tilbake. For BPA tjenesten og 
dialyseavdelingen som har henholdsvis 35% og 25% fravær er det avdelinger med få ansatte 2-4 
personer, ergo blir fraværet høyt. 

Det jobbes godt med sykefraværsoppfølging, og virksomheten har godt samarbeid med HR avdelingen i 
enkeltsaker.  
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Status sjekkliste per tjenesteområde 

 

Overordnet status Helse og mestring 

 

Status sjekklistekategorier 
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Kultur og idrett 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000        
Tjeneste Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. i fjor 

2021 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
Aktivitetstilbud barn og unge 807 22 112 695 2 373 2 373 0 
Annet forebyggende 
helsearbeid/smittevern 

0 0 94 -94 0 0 0 

Aktiviserings- og servicetjenester til 
eldre og personer med 
funksjonsnedsettels 

139 0 9 130 417 417 0 

Tjenester utenfor ordinær 
kommunalt ansvarsområde 

0 3 0 0 0 0 0 

Tilrettelegging og bistand for 
næringslivet 

54 0 0 54 159 159 0 

Kulturminnevern 131 112 113 19 367 367 0 
Bibliotek 646 580 643 3 1 797 1 797 0 
Kino 178 146 138 41 427 427 0 
Museer 12 0 26 -14 41 41 0 
Kulturformidling 54 5 17 38 163 163 0 
Idrett 76 100 150 -74 229 229 0 
Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg 

300 261 393 -93 645 645 0 

Frøya svømmehallen 208 135 152 56 557 557 0 
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til 
andres kulturbygg 

615 20 265 350 1 708 1 708 0 

Kommunale kulturbygg 577 508 265 312 1 610 1 610 0 

Sum 3 798 1 892 2 376 1 422 10 493 10 493 0 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

Sum 3 798 2 376 1 422 10 493 10 493 0 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Kultur idrett har per april et stort mindreforbruk. Dette vil jevne seg ut på grunn av følgende faktorer: 

 Lønn: 

-Ansettelse av ny medarbeider fra juni 

-Sommerjobb for ungdom  kr.750.000.- utbetales i løpet av sommermånedene 

-Lønn turistinformasjonen utbetales i løpet av juli og august 
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Drift: 

-Utbetaling av kulturmidler ikke gått ut enda 

-Økt aktivitetsnivå og større utgifter til f.eks. artister i andre halvår 

 Jeg er opptatt av å følge opp driften tett også i forhold til effektivisering og ressursutnyttelse, og har 
som et klart mål å drive innenfor satt ramme med så godt tilbud og høyt aktivitetsnivå som mulig. 

Oppsummering  drift  

 
Virksomheten har hatt en aktiv første periode i 2022. Det har blitt gjennomført kulturdebatt med mange 
gode innspill fra politikerne, og vi jobber med ferdigstilling av kulturplan, og har som mål å få vedtatt 
planprogram for kulturmiljøplan før sommeren. 

Vi har også hatt en omorganiseringsprosess som vi lander i disse dager, og her har tiltakene blitt satt i 
verk underveis i prosessen. Vi har revitalisert Frøya Arena som en del av denne prosessen, og har nå en 
felles hjemmeside der alle avdelingene legger ut sine aktiviteter. Dette gir en god oversikt for 
publikum.  Vi legger stor vekt på samarbeid på tvers av avdelingene, og det å utnytte kompetanse på 
tvers. 

Det har vært gjennomført mange tiltak og arrangement både for mellomtrinn (Etter skoletid, diskotek 
for mellomtrinnet), ungdomstrinn (ungdomsbase) og eldre (GGG, Allsangkafe) via Frivilligsentralen i 
samarbeid med øvrige i kultur og idrett. 

Vi har gjennomført stor førpremiere på Alle hater Johan, og har hatt gode kinotall på grunn av dette. 

Det jobbes med sommersesongen 2022 og Turistinformasjonen, og ser dette i sammenheng også med 
Alle hater Johan og kulturformidling. Virksomheten er involvert i arbeidet med reiseliv og cruiseanløp, 
med det første store besøket i september 

Frøya bibliotek er i gang med prosess rundt Meråpent bibliotek, som vil gi publikum tilgang til 
biblioteket hele året også utenom åpningstid. Vi håper å ha dette på plass omløpet av høsten 2022. 

Vi jobber også med en oppgradering av Frøya kino, både i forhold til det kinotekniske og med hensyn til 
salen og komfort. 

Det er mye planleggingsarbeid og koordinering som kreves for å få alt til å gå opp, og aktivitetene har et 
svært stort spenn med hensyn til innhold og fag.   Vi er opptatt av at vårt arbeid skal være til glede for 
hele Frøyas befolkning, og at vår virksomhet er essensiell med hensyn til bolyst, mestring og 
meningsfulle liv for nye og mer etablerte Frøyværinger i alle aldre. 

Virksomhetsleder opplever engasjerte medarbeidere med stor arbeidskapasitet og arbeidsglede. 
Fokuset er å bli enda bedre på samhandling. 

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 0,26 % 0,00 % 0,26 % 
Årlig sykefravær 2022 1,06 % 0,00 % 1,06 % 
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Sykefravær  Fravær 
korttid 

Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Sykefravær 1. tertial 2022 1,06 % 0,00 % 1,06 % 

 
Virksomheten har et svært lavt sykefravær med samle 1,06% på korttidsfravær, og 0% på langtidsfravær. 
Vi har hatt covid etter jul, og det er kun dette som utgjør kottidsfraværet. 

Medarbeiderne følges opp tett, og har et sterkt jobbengasjement.  Dette er jeg opptatt av å ta vare på, 
slik at det lave sykefraværet kan fortsette. 

  

Fokuset er å fortsette med tett oppfølging av medarbeiderne, og å gi næring til det store 
jobbengasjementet.  

Status sjekkliste per tjenesteområde 

 

Overordnet status Kultur og idrett 
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Status sjekklistekategorier 
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Allmenne- og tekniske tjenester 

 

Status økonomi per tjeneste 

 
Beløp i 1000        
Tjeneste Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. i fjor 

2021 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
Politisk styring 115 125 0 115 339 339 0 
Administrasjon 7 305 6 605 6 108 1 197 18 308 18 308 0 
Forvaltningsutgifter i 
eiendomsforvaltningen 

1 116 297 284 832 3 208 3 208 0 

Administrasjonslokaler 3 833 1 942 3 336 497 10 729 10 729 0 
Barnehage 0 3 3 -3 0 0 0 
Grunnskole 0 35 463 -463 0 0 0 
Voksenopplæring 0 2 2 -2 0 0 0 
Barnehagelokaler og skyss 703 711 623 80 1 973 1 973 0 
Skolelokaler 3 189 3 281 3 417 -229 9 172 9 172 0 
Annet forebyggende 
helsearbeid/smittevern 

0 4 420 -420 0 0 0 

Diagnose, behandling, habilitering og 
rehabilitering 

0 8 9 -9 0 0 0 

Råd, veiledningog sosialt 
forebyggende arbeid 

-44 -2 -6 -39 -133 -133 0 

Tilbud til personer med 
rusproblemer 

-94 0 290 -383 -281 -281 0 

Helse- og omsorgstjenester i 
institusjon. 

0 13 323 -323 0 0 0 

Institusjonslokaler 1 310 2 048 2 209 -898 3 798 3 798 0 
Kommunalt disponerte boliger -3 377 -685 -2 319 -1 057 -10 796 -10 796 0 
Tjenester utenfor ordinær 
kommunalt ansvarsområde 

0 0 -50 50 0 0 0 

Plansaksbehandling 3 125 1 081 785 2 339 7 419 7 419 0 
Byggesaksbehandling -178 432 495 -673 498 498 0 
Kart og oppmåling 696 296 551 145 2 085 2 085 0 
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak 70 1 1 69 210 210 0 
Tilrettelegging og bistand for 
næringslivet 

-1 441 -1 113 -1 797 356 -2 241 -2 241 0 

Landbruksforvaltning og 
landbruksbasert næringsutvikling 

351 -592 258 93 992 992 0 

Samferdsel og transporttiltak 88 213 316 -228 203 203 0 
Kommunale veier, miljø, 
trafikksikkerhetstiltak og parkering 

895 1 966 1 982 -1 087 2 520 2 520 0 

Forebygging av branner og andre 
ulykker 

-3 -260 5 -8 -22 -22 0 

Beredskap mot branner og andre 
ulykker 

35 40 63 -29 96 96 0 

Produksjon av vann 103 25 -4 107 310 310 0 
Distribusjon av vann -577 -1 271 -1 268 692 -1 000 -1 000 0 
Avløpsrensing 188 291 301 -112 565 565 0 
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann -566 -1 550 -1 341 774 0 0 0 
Tømming av slamavskillere, 
septiktanker o.l.på små avløpsanlegg 

165 0 0 165 0 0 0 

Innsamling av avfall 0 9 3 -3 0 0 0 
Naturforvaltning og friluftsliv 3 132 209 263 2 869 9 416 9 416 0 
Bibliotek 0 1 1 -1 0 0 0 
Kommunale idrettsbygg og 
idrettsanlegg 

438 467 440 -3 1 140 1 140 0 

Frøya svømmehallen 53 66 206 -153 147 147 0 
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Beløp i 1000        
Tjeneste Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. i fjor 

2021 

Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Avvik 
prognose i 

kr 
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til 
andres kulturbygg 

0 -16 -44 44 0 0 0 

Kommunale kulturbygg 425 748 650 -225 1 276 1 276 0 
Den norske kirke 1 501 1 558 1 516 -15 3 104 3 104 0 
Tilskudd til tross- og livssynssamfunn 53 0 0 53 160 160 0 
Gravplasser og krematorier. 298 0 0 298 894 894 0 

Sum 22 908 16 990 18 494 4 413 64 089 64 089 0 

 

Status økonomi 
 
Beløp i 1000       
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2022 
Regnskap 
hiå. 2022 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2022 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Bud.endr. 

500-Allmenn og tekniske tjenester 6 917 6 371 546 19 896 19 896 0 
512-Drift og kommunalteknikk 8 616 9 951 -1 335 22 096 22 096 0 
513-Forvaltning 7 375 2 173 5 202 22 097 22 097 0 

Sum 22 908 18 494 4 413 64 089 64 089 0 

 
 

Oppsummering  drift  

 

Allmenn og tekniske tjenester 

Økonomi 

Fra og med 01.01.22 har man nå 2 personer som kan i vare ta lønns-kjøring, noe som har gjort at selve 
lønnsarbeidet er mye mindre sårbart i Frøya kommune. 
I tillegg har man fått økt fokus og muligheter til å se på digitalisering av arbeidsprosesser i 
lønnsarbeidet/lønnskjøringen ved å få en person til med lønnskompetanse. 

Videre har man i siste periode sett på utlysning av en konsulentstilling på økonomimavd. Her fikk man 
mange gode og kvalifiserte søknader og det er tilsatt en person fra 01.07.22. Dette er en person som 
skal erstatte en konsulent som går av med pensjon 30.06.22. 

Ellers så øker fortsatt arbeidsmengde på startlån med tanke på at flere og flere får innvilget startlån og 
søkermengden er fortsatt stor. Personen som arbeider med startlån i dag kombinerer dette andre 
arbeidsoppgaver i en 50/50-deling. 

IKT 

Det i pr april er merforbuk på 5002 - iktavdelingen. Dette merforbruket skal dekkes opp av en 
budsjettjustering fra 5001 - økonomiavdelingen.  

Det er forventet større utgifter enn tidligere år på IKT-området med tanke på budsjett, men dette 
skyldes at man har vært underbudsjettert i forgående år. Regnskapsmessig har man i år større mulighet 
til å klare budsjettet, spesielt da etter at man flytter en del midler fra 5001 til 5002. 
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IKT-avdelingen har i 1.tertial hatt stort fokus på å bistå og bidra til at Frøya Helsetun er oppe og går 
driftsmessig. Det har vært brukt store ressurser fra lokal IKT-avdeling for å sette opp nettverk, 
aksesspunkter, switcher +++. 

Andre større prosjekter har blitt utsatt fra IKT-avdelingens side grunnet høyt ressursforbruk opp mot 
igangsettingen av Frøya Helsetun. 
  

Servicekontor 

5003 - Servicesenteret har pr april 2022 er mindreforbruk. Dette skyldes i større grad refusjoner 
sykelønn og at man ikke har gjennomført kurs/kompetanseheving så langt i 2022. 

Det har pr april 2022 vært en stabil og sikker drift ved Servicesenteret i Frøya kommune. 

Arbeidsstokken har vært flink til å trå til der det trengs og har vært fleksibel på det å ta over 
arbeidsoppgaver for hverandre i perioder. 

Man ser derimot at man som avdeling/virksomhet ikke helt klarer å frigjøre nok ressurs internt til å 
revidere arkivplanen samt utarbeide kassasjon- og bevaringsplan. Noe av dette skyldes interne ansattes 
bruk av arkivressursen til bistand til arkivering, innsyn og saksforbereding. 

Tiltak her er å få saksbehandlere til å forstå og i større grad utføre sitt eget ansvar med tanke på dette 
arbeidet slik at virksomheten får mulighet til å bruke arkivressursen bedre. 

Drift og kommunalteknikk 

Lønn har et mindreforbruk grunnet vakante stillinger hvor nye stillingsinnehavere ikke har tiltrådt 
ennå.  Det er opprettet nye stillinger som vaktmester (relatert til flyktninger) og saksbehandler - 
overgangsstilling fra annen virksomhet som må tilføres budsjett. 

Driftskostnader viser et vesentlig høyere merforbruk enn budsjettert, dette skyldes økte kostnader med 
lovpålagte  drifts- og serviceavtaler, verneutstyr, lovpålagte kurs, økt el-avgift, økte kostnader drivstoff 
m.fl. 

Det er behov for å harmonisere driftsbudsjettet da disse kostnadene ikke vil avta ila året. 

Virksomheten har siden årsskiftet flere vakante stillinger og nytilsatte som krever at VL må tre inn i 
oppgaveløsninger og opplæring.   Dette medfører etterslep på saksbehandleroppgaver og hvor 
arbeidsmengden er svært krevende. 

Virksomheten jobber kontinuerlig med å strukturere og organisere hverdagen bedre, men 
organisasjonen har med seg gammel kultur og kommandolinjer som ikke er forenlig med den struktur 
som ønskes etablert.  Dette medfører unødig ressursbruk, utfordrende planlegging og prioriteringer og 
hvor måloppnåelse vil være krevende. 
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Forvaltning 

Virksomheten har hatt et krevende år, med stor saksmengde og rekrutteringsutfordringer. Økonomisk 
sett har virksomheten et mindreforbruk pr 1.tertial i hovedsak pga. at stillinger er ledige pga. 
rekrutteringsutfordringer. Virksomheten er imidlertid tilført en god del ressurser, og planlegger å øke 
kapasiteten betraktelig både innen byggesaksbehandling og klagebehandling i løpet av 2.tertial. Dette 
tar imidlertid til å gjøre, da det kreves en god del opplæring for å bli effektive saksbehandlere.  

Virksomheten har god kapasitet innen planbehandlingen, men holder på med krevende behandlinger, 
som rulleringen av KPA, som også har behov for mye kapasitet. Det har kommet mange innspill og 
innsigelser til denne rulleringen som gjør at behandlingen tar lengre enn planlagt.  

Miljø og jordbruk har god framdrift, og har bl.a. ferdigstilt beitebruskplanen i 1.tetial. Det jobbes også 
tett med miljøovervåking i bl.a. tilknytning til Frøya vindkraftpark og plan for Sitka.  
  

Sykefravær 

 
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 1,74 % 4,11 % 5,85 % 
Årlig sykefravær 2022 3,04 % 4,38 % 7,41 % 

Sykefravær 1. tertial 2021 1,35 % 2,57 % 3,92 % 
Sykefravær 1. tertial 2022 3,04 % 4,38 % 7,41 % 

 

Drift og kommunalteknikk 

Sykefraværet har et positivt resultat (3,93%) ihht overordnet mål.   Sykefravær på renhold er allikevel 
høyt og dette skyldes primært langtidsfravær, langtidssykemeldte følges opp ihht lokale og nasjonale 
regler. 

Servicesenteret 

5003 - Servicesenteret har pr april 2022 høyere sykefravær enn det som er satt i kommunen. 

Virksomheten har hatt én person delvis langtidssykemeldt som påvirker sykefraværsprosenten i større 
grad. 

HMS og sykefravær er tema ofte på driftsmøter og personalmøter slik at man har god tro på at i neste 
periode så vil sykefraværet gå ned. 

KT-avdlelingen ligger såvidt under sykefraværsprosenten som er satt i Frøya kommune. 

Ved IKT-avdelingen er man 3 faste ansatte, slik at ved sykemeldinger så vil dette påvirke 
sykefraværsprosenten i større grad. Stort arbeidspress ifm igangsettingen av Frøya Helsetun var i 
perioder tema, men resulterte ikke i lengre sykemeldinger, men man var da på grensen. 

Ellers ser man bedringer i sykefraværet forhåpentligvis på IKT-avdelingen. 
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Virksomhetsleder ser uansett ikke at det er større problemer med sykefraværet på avdelingen. 

Økonomiavdelingen har lavere sykefravær sammenlignet med samme periode i fjor og er godt innenfor 
kravet som er satt til %-vis sykefravær i kommunen. 

I og med at det bare 6 personer ansatt på økonomiavdelingen så vil en sykemelding påvirke 
sykefraværsprosenten i større grad. Desto mer gledelig er det da at sykefraværsprosenten faktisk er så 
lav som den er. 

  

Forvaltning  

Virksomheten har høyt sykefravær, som skyldes noen få langtidssjukemeldingar. Disse følges opp.  

Status sjekkliste per tjenesteområde 

 

Overordnet status Allmenne- og tekniske tjenester 
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Status sjekklistekategorier 

 

 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 22/1173    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
BUDSJETTREVIDERING, DRIFT NR 2, 2022  
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar budsjettrevideringen slik den er fremlagt og at det blir foretatt 
budsjettjusteringer for 2022 for følgende rammeområder: 
 

• RO1: fellestjenester     kr 1 180 000 
• RO 2: Oppvekst     kr 1 290 000 
• RO 3: Helse og mestring    Kr 2 313 000 
• RO 4: Kultur og Idrett     Kr    200 000 
• RO 5: Allmenne – og tekniske tjenester  Kr 2 800 000 

Totalt       Kr 7 783 000 
 

Budsjettrevideringen for 2022, drift på kr 7 783 000, finansieres gjennom økt skatteinngang. 

 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2022 og kommuneproposisjon for 2023 den 
16.05.2022. Med bakgrunn i RNB, KS sin prognose for skatteinngang på inntekt og formue 2022 
og framlagt tertialrapport, der det er beskrevet en del ekstraordinære kostnader.  



 
 

Som modellen viser er anslaget på skatt og formue og inntekt økt betydelig i forhold til det som ble 
lagt som grunnlag i kommunens budsjettvedtak som var på 303,4 mill kr. Anslaget til KS viser er nå 
515,7 mill kr. Det presiseres at tabellen over er prognoser og estimater og må ikke leses om fakta. 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2022 gitt et anslag vedr. økning av skatt på 
inntekt og formue på 17,4 mrd. Kr – og er en av forklaringene til denne økningen for Frøya 
kommune.    

I tillegg har regjeringen i RNB lagt inn en netto økning i frie inntekter på 8,3 mrd. Kr.  

 
 
 



Vurdering: 
 
Forslag til budsjettrevidering, drift nr 2, 2022: 

 

Flere av postene kommer som egne saker i FSK og KST 9. juni og 16. juni. 

Når det gjelder Brann & Redning innbefatter Depotpakke øyrekka og Sistranda følgende: 

Depotpakker brann og ulykkesberedskap i øyrekka:  

✓ Brannpumpe Otter  
✓ 1 x Sugeslangepakke for brannpumpe 
✓ 1 x Grenrør for brannslanger, 2 x nor-lås 1 inn, 2 x nor-lås 3 ut 
✓ Strålerør x 2, nor-lås 3 
✓ 3 x kort 2,5’’ brannslange med nor-lås kobling 
✓ 6 x lyngbrannsmekkere 
✓ Vernebekledning/verneutstyr for 6 personer.  
✓ Trillevogn med mulighet for ATV-‘’påheng’’ 

 

Tot. 5 pakker. (Inntian, Sauøya, Gjessingen, Sørburøya, & Halten) 

Lokale tilstedeværende rundt depotene tenkt til å bruke brannvernutstyret for å gjøre en 
begrensende innsats i påvente av brannmannskaper fra hovedstasjonen på Sistranda, må i tillegg til 
vernebekledning/utstyr også ha opplæring jevnlige øvelser og ha en form for ansettelsesforhold i 
Frøya kommune. jfr. Aktuelle Lovverk. 

 



Lyngbrannpakke Sistranda stasjon: 

✓ ATV-henger/varehenger (sjekkes iht. Veitrafikklov) ca. 25 000,- 
✓ 2 x bærbar brannpumpe, nor-lås 1 ut. 
✓ Sugeslange for brannpumpe 
✓ 1200 meter lyngbrannslange 1’’ med klokobling 
✓ 4 x strålerør skogbrann med klokobling, enkel type 
✓ 2 x grenrør, 1 x nor-lås 1 inn, 2 x klo ut 
✓ 6 x 2,5’’ brannslange med nor-lås 1 inn 
✓ 4 x løv/brannblåsere med min 300 km/t utstrømningshastighet 

Brann i terreng er vurdert som høyrisikohendelse både i overordnet ROS-analyse for Frøya, og i 
brannvesenets egne ROS-analyser. Derfor ser vi et stort behov for å styrke våre innsatsmuligheter 
ifh. til brann i terreng. Vi jobber målrettet forebyggende mot terrengbrann og har stort øvingsfokus 
på innsats i terrengbrann, men ser tydelig at vi har for svak kapasitet på slokkeutstyr. NB: ser også at 
som følge av ‘’sitkagrankampen’’ så brennes det stadig oftere og større mengder kvist og annet 
hogstavfall, noe som øker sannsynligheten for brann i terreng. 

 
 

Anbefaling 

Kommunedirektøren anbefaler Frøya kommunestyre og vedtar budsjettrevideringen slik den 
er fremlagt og at det blir foretatt budsjettjusteringer for 2022 for følgende rammeområder: 
 

• RO1: fellestjenester     kr 1 180 000 
• RO 2: Oppvekst     kr 1 290 000 
• RO 3: Helse og mestring    Kr 2 313 000 
• RO 4: Kultur og Idrett     Kr    200 000 
• RO 5: Allmenne – og tekniske tjenester  Kr 2 800 000 

Totalt       Kr 7 783 000 
 

Budsjettrevideringen for 2022, drift på kr 7 783 000, finansieres gjennom økt skatteinngang. 

 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Elin Karpinski Strandheim Arkiv: C34  
Arkivsaksnr.: 22/652    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
OPPGRADERING - FRØYA KINO  
 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Det vedtas investering i nytt kinoteknisk utstyr på Frøya kino som beskrevet i 

vedlegg 1.  Estimert pris kr. 1.407.000. - eks. mva 
 

2. Midlene ovenfor, kr. 1.407.000. - eks. mva finansieres fra disposisjonsfondet som 
har en saldo på kr. 47.586.032.- per 30.05.2022 
 

3. Det vedtas oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Estimert pris 
kr. 1.050.000.- eks. mva. Dette legges inn i investeringsbudsjettet for 2023-2026 

 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Nytt kinoteknisk utstyr Frøya kino 
2. Ny sal-løsning Frøya kino 
3. Skisse ny sal-løsning 

 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kino har det siste året slitt med store utfordringer i forhold til teknisk utstyr. Videre 
kinodrift avhenger av en teknisk oppgradering. (Se vedlegg «Nytt kinoteknisk utstyr Frøya 
kino») 
 
Ved orientering i HOOK, samt i kulturdebatten, ble administrasjonen i tillegg bedt om å 
utrede kostnader ved oppgradering av kinosalen i forhold til komfort og funksjonalitet.  
 
Kommunedirektøren har her søkt bistand fra nøytral part som bistår med gratis 
konsulenttjenester for kinoer over hele landet (se vedlegg «Ny sal-løsning Frøya kino» og 
«Skisse ny sal-løsning») 
 
Vurdering: 
 



Det er et akutt behov for oppgradering av det tekniske utstyret ved Frøya kino. Slik 
nåsituasjonen er, må man påregne at forestillinger må avlyses med ujevne mellomrom på 
grunn av behov for teknisk bistand. Salen kan per dato ikke brukes til konferanser eller 
undervisning, fordi man vil ha mest mulig skånsom bruk fram til nytt utstyr er på plass. 
 
Kommunedirektøren råder her til at kommunen invester i nytt slik utstyr, slik det kommer 
fram i vedlegg 1. Kommunen vil da få et nytt moderne teknisk utstyr som er lette å benytte, 
samt er driftsmessig forutsigbart. 
 
Kommunedirektøren ble i tillegg bedt om å utrede om kinosalen skal oppgraderes. Den er 
slik den fremstår i dag lite egnet til bl.a. konferanser. Det er veldig kort avstand fra første rad 
til lerret, trangt mellom radene, og dårlig egnet i forhold til servering og bruk av PC/pad i 
undervisningen og konferanser.  
 
En oppgradering slik skissen viser, vil gi økt komfort for kinogjengere og helt andre 
forutsetninger for utleie til f.eks. konferansebruk.  
 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Kommunedirektøren anbefaler ovenfor det tekniske utstyret en total oppgradering. 
Når det gjelder oppgradering av salen og dens fasiliteter, framstår ikke dette som et akutt 
behov, og kommunedirektøren anbefaler at dette legges inn i investeringsplanen for 2023-
2026.  
 
Imidlertid siden dette var direkte bestilling fra HOOK og kulturdebatten, så er det gjort en 
kostnadsberegning på oppgradering av salen dersom kommunestyret likevel ønsker å utføre 
denne investeringen samtidig med det tekniske utstyret. 
 
Alternativ vedtak: 
 
Dersom kommunestyret ønsker å gjøre en total oppgradering av salen både i forhold til lyd, 
bilde og komfort, noe som ved fordel kan gjøres samtidig som oppgradering av teknisk utstyr 
(unngår man å stenge salen for bruk i to omganger). Begrunnelser for å gjøre dette nå er at 
Frøya kino bør være konkurransedyktig, sett i lys av nye Hitra kino.  
 
Kino er en kulturell aktivitet som favner andre grupper enn tradisjonelle konsertgjengere. 
Ungdom, unge voksne, samt våre nye frøyværinger fra andre land, vet å sette pris på et godt 
kinotilbud  
 
Alternativt punkt 3 i forslag til vedtak: 

3 Det vedtas oppgradering av sal-løsning som beskrevet i vedlegg 2 og 3. Estimert pris 
kr. 1.050.000.- eks. mva. Dette finansieres fra disponeringsfondet. 

 
 
Forhold til overordna planverk: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel: 
Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 
uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn 
Frøya er et godt sted å leve 



 
Kulturplan: 
Frøya kultur og kompetansesenter skal være en aktiv og ekspansiv formildingsarena for 
kultur, næring og kompetanse 
Kinotilbudet skal ha bredde og tilby filmer for alle målgrupper, med særlig fokus på barn og 
unge. 
 
 
 
 
 
 



NYTT KINOTEKNISK UTSTYR FRØYA KINO 

 

Kinosalen på Frøya kulturhus åpnet høsten 2014, samtidig som man tok i bruk kulturhus, 
kulturskole og videregående skole. Kinomaskinen var imidlertid innkjøpt tidligere og ble 
flyttet fra amfiet i Frøyahallen.  Dette medfører at vi har en linse som ikke er tilpasset 
lerretet, og lydutstyr som ikke er tilpasset moderne kinodrift.  

Det har det siste året vært store tekniske problemer knyttet til kinomaskinen, og flere 
forestillinger har blitt avlyst. Det har vært nødvendig med svært mye hjelp fra support for å 
være operative. Dette har vært en krevende situasjon, og de fast ansatte på kulturhuset har 
gått i turnus for å sikre at alt er i orden på søndager før våre ungdommer kommer på jobb. 
Supportavtale har blitt forlenget, men denne utgår desember 2022. 

Denne ustabiliteten har ført til at salen kun har vært benyttet til kino de siste månedene. 
Guri Kunna vgs. har ikke kunnet bruke salen til undervisning slik de ellers gjør, og vi har ikke 
leid ut salen til andre skoler eller til konferanser. 

Det har blitt gitt orienteringer om situasjonen i HOOK i to runder, og signaler derfra samt 
kulturdebatten som ble gjennomført i februar 2022, viser en politisk vilje til å oppgradere 
Frøya kino. Administrasjonen ble bedt om å innhente prisoverslag, og ble også bedt om å 
utfordre fylket på bidrag til oppgraderingen, i og med at det er sambruk på rommet. Dette 
behandles i styret for FKK torsdag 2.juni. 

Mål: En kinosal med topp moderne utstyr for lyd og bilde, og integrert konferanseløsning 
som er enkel å betjene for alle. Laser kinomaskin gjør at man slipper hyppig utskifting av 
kinolampe, og brukstiden er derfor en helt annen. Systemet blir dermed enklere, billigere å 
drifte og mer robust. 

 

PRISOVERSLAG KINOTEKNISK UTSTYR 

Utstyr/arbeid: Estimert pris: 
Kinoprojektor, laser 600.000.- 
Linse  40.000.- 
Server 100.000.- 
Stativ  12.000.- 
Automasjon/styringspanel/projektor serverdel  50.000.- 
Programmering - konferanse  15.000.- 
Forutsetter at lerret/ramme brukes opp igjen  
Lydanlegg 250.000.- 
Montering 130.000.- 
Baffelvegg inkl. montering (m/reise og kost) 100.000.- 
Akustiske vegger inkl. montering og reise 110.000.- 
Totalt eks. mva 1.407.000.- 

 

*Prisene er eks.MVA 



OPPGRADERING AV SAL-LØSNING FRØYA KINO 

Politikerne har gjennom orienteringer i HOOK og kulturdebatt uttrykt ønske om å få fremlagt 
hva det vil koster å oppgradere kinosalen i forhold til komfort og egnethet med hensyn til 
konferansebruk og kino. 

Administrasjonen har her søkt bistand fra nøytral part med spisskompetanse, Rolv Gjestland 
fra Film og kino. Gjestland har med utgangspunkt i skisser og mål fra salen utarbeidet et 
forslag til utforming (se eget vedlegg)  

Det legges her opp til færre og bedre seter, første rad lenger bak, større avstand mellom 
radene og mulighet for passasje inn mot veggen. I dag tenker man helt annerledes enn man 
gjorde før med hensyn til kinodrift. Man ofret da komforten og opplevelsen av hensyn til 
antall plasser, selv om en kinosal nesten aldri er full. I stedet for å vektlegge antall plasser, 
bruker man i dag begrepet APS (Admission Per Seat). Dette innebærer at man ser på hvor 
mange ganger hver plass kan selges. Det gir en bedre økonomi for salen. Beleggsprosenten 
øker, publikum blir mer fornøyd, og går forhåpentligvis mer på kino. Hitra kino har en 
nyrenovert sal med god komfort, og en oppgradering av salens komfort her på Frøya vil være 
et viktig grep for å være konkurransedyktig. 

Det skisseres en løsning med doble armlener, bord med muligheter for bruk av PC/Pad og 
servering, og bedre plass til å passere mellom radene. Setene er regulerbare med motorisert 
rygg (Se skisse)  

Oppgraderingen innebærer dermed også en helt annen funksjonalitet i forhold til 
konferansebruk og undervisning. 

Denne løsningen innebærer at det blir 47 faste seter i salen. Hvis det er behov for flere 
plasser, har vi amfiet i Frøyahallen (100 seter) og Storsalen (304 seter) som kan benyttes. 

Det er slitasje på de eksisterende stolene, og det vil derfor uansett være behov for en 
oppgradering innen relativt kort tid. Vi ønsker å gjøre oppgradering av salen samtidig med 
den helt påkrevde tekniske investeringen. Dette er det mest effektive i forhold til 
nedstenging av kinotilbudet/bruk til undervisning og konferanser. 

Mål: En kinosal som også kan bukes til konferanser/undervisning med god komfort for 
kinogjengeren og gode arbeidsforhold for de som er på konferanse eller undervisning. Vi 
håper dette kan realiseres i løpet av høst 2022, slik at vi har en ny kinosal på Frøya til 
julesesongen 

 

 

 

 

 

 



 

ESTIMERT PRIS PÅ STOLER, AMFI, GULVBELEGG, TRAPPENESER.  

Inkludert montering/bygging, eks. el-arbeid 

Utstyr/arbeid: Estimert pris: 
 

STOLER, inkl. transport og montering 
Reclinere, motorisert rygg uten fotstøtte, inkl. autoreturn og montering 
40 stk 

300.000.- 

Reclinere, motorisert rygg med fotstøtte, inkl. autoreturn og montering 
7 stk. 

 60.000.- 

Frakt  90.000.- 
Tillegg for bord, USB og trådløs lading, stikk-kontakt for hver stol 210.000.- 
Sum stoler inkl. montering: 660.000.- 
 
AMFI, inkl. bygging/montering 
Bygging amfi, med sidevegger, håndløper etc. 200.000.- 
Tillegg for trinn   15.000.- 
Banebelegg mellom stolrader   45.000.- 
Teppe i gangsone og mellom lerret og Rad 1   60.000.- 
Trappeneser m/lys inkl. trafo/dimmer og montering    50.000.- 
Støydemping under amfiet   20.000.- 
Sum amfi inkl. bygging, gulvbelegg, trappeneser med lys etc. 390.000 
 
TOTAKT estimert pris for stoler og amfi eks.MVA 1.050.000.- 

 

*Prisene er eks. MVA 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Perline Åsen Arkiv: A10  
Arkivsaksnr.: 22/733    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
UTVIDELSE AV BARNEHAGEKAPASITET  
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre vedtar å utvide barnehagekapasiteten ved: 
a. Nabeita Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte 

kostnader for brakkerigg er ca 2 mill kr og ca 0,83 mill kr til lønns- og 
driftskostnader. 

b. Dyrøy Oppvekstsenter, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte 
lønnskostander er ca 0,46 mill kr. 

2. Ovennevnte kostnader innarbeides i budsjettrevideringen som fremmes som egen sak 
til kommunestyret og driftskostandene innarbeides i årsbudsjettene for berørte 
virksomheter.   

3. Permanent løsning for utvidelse av barnehagekapasiteten behandles og vedtas 
gjennom oppvekstbruksplanen. 

 
 
Vedlegg: 
 

1. Matrise kapasitet og anbefalinger. 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har vært en vekstkommune over flere år, og det er forventet at denne 
veksten skal fortsette fremover. Mye av tilveksten er gjennom arbeidsinnvandring, noe som 
naturlig også omfatter familier og barn i alle aldersgrupper. I tillegg har kommunen sagt seg 
villig til å øke antallet flyktninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Det forventes at det vil 
komme barn som en del av sistnevnte gruppe. 
 
Ved årets hovedopptak for barnehageåret 2022/23 var det 63 barn som ble søkt inn i 
barnehagene, samtidig er det 45 barn som går ut av barnehagen for å starte på skolen fra 
skoleåret 2022/ 23. Disse tallene har variert noe de siste årene, men det har vært en trend at 
det søkes inn flere barn enn det som går ut av barnehagen.  
 
Av alle som søkte om barnehageplass i barnehageåret 2022/23 var det 7 barn som ikke 
kommer inn under barnehageloven § 16 – Rett til plass i barnehage, og som dermed fikk 
avslag på søknad om plass. Disse barna blir stående på venteliste og tilbudt plass om noe 
skal bli ledig i løpet av barnehageåret, men er sikret plass fra og med barnehageåret 2023/24 
da de innfrir kraven etter barnehageloven § 16. Kommunale barnehager tar ikke inn barn 



bosatt i andre kommuner og som ikke regnes som tilflyttere til kommunen da det ikke er 
kapasitet til det. 
 
Per i dag står det 9 barn på venteliste til de kommunale barnehagene. Dette er de barna som 
har fått avslag for kommende barnehageår, barn som er søkt inn etter frist for hovedopptaket 
(20. mars hert år) eller som ønsker å bytte barnehage da de ikke har fått tilbud i den 
barnehagen de opprinnelig søkte plass i. 
 
Som en følge av årets hovedopptak har kommunen fått flere henvendelser fra foreldre som 
har fått avslag på plass eller som har fått tilbud i annen barnehage enn der de har ønsket 
plass. Foreldrene opplever det som krevende da reisevei fra hjemmet til barnehage og videre 
til arbeidsplass kan bli lang, eller foreldrepermisjonen avsluttes flere måneder før de er sikret 
et barnehagetilbud.  
 
Videre vil flyktninger komme til kommunen på forskjellige tidspunkt gjennom året slik at 
det er vanskelig for denne gruppen å forholde seg til kommunens hovedopptak. Dette har 
kommunen stor forståelse for, og ser derfor behovet for å øke kapasiteten ved enkelte 
barnehager for å imøtekomme så mange som mulig på de behov de har. Alle barnehagene på 
Frøya har et løpende opptak gjennom hele barnehageåret, det vil si at om det blir ledige 
plasser vil barnehagen ta inn barn som står på venteliste. De fleste av barna får som oftest et 
tilbud i løpet av barnehageåret, selv om det ikke nødvendigvis er til den datoen foreldre 
ønsker oppstart. 
 
Kommunale barnehagevedtekter inneholder et mål om ha en overkapasitet i barnehagene for 
å imøtekomme tilflyttning, samtidig kan ikke kommunen forsvarliggjøre å ha en for stor 
overkapasitet da det vil ha store økonomiske konsekvenser. 
 
Det er foretatt en gjennomgang av dagens barnehagesituasjon der det er sett på slik som den 
er per i dag opp mot muligheter fremover, og på bakgrunn av dette er det gjort en anbefaling 
for fremtidige endringer.  
 
Se vedlagte matrise. 
 
Fakta:  
Småbarn er barn fra 0 til 3 år, alle barn i barnehage regnes som 3 år fra august det året de 
fyller 3 år. Storbarn er barn over 3 år og frem til skolestart. 
Bemmaningsnorm: Pedagogiske ledere kan ha ansvar for 7 småbarn eller 14 storbarn. 
Grunnbemanningen skal ha 3 småbarn eller 6 storbarn per voksen, pedagogisk ledere regnes 
inn i grunnbemanningen. 
Veiledende arealnorm: Barn under 3 år skal ha et leke- og oppholdsareal inne på 5,2 
kvadrat og barn over 3 år skal ha et leke- og oppholdsareal inn på 4 kvadrat, utearealen skal 
være om lag 6 ganger så stort. 
 
 
 
 
Vurdering: 
 
Det er sett på mulighetene ved alle de kommunela barnehage på Frøya opp mot hva som er 
mulig å få til på kort sikt, samtidig vil det bli gjort en langsiktig vurdering gjenneom arbeidet 



som er i gang på ny oppvekstbruksplan. Det er derfor kortsiktige løsninger som omtales i 
denne saken. 
 
Ved Dyrøy barnehage vil det være en mulighet å øke kapasiteten ved å ansette mer personale 
da barnehagen er bygget for lang flere barn enn det som er der per i dag. For å få til dette er 
estimerte lønnskostander på ca 1 mill kr (helårseffekt). 
 
Nabeita barnehage ligger i et pressområde og har gjennom de siste årene opplevd betydelig 
økning i søkermassen. Det gjør at det er flere søkere enn det som er plass til i barnehagen 
allerede. Derfor vurderes det slik at det er her kapasiteten må økes snarlig, og da gjenneom 
oppføring av en brakkerigg på kort sikt. Samtidig skal langsiktige løsninger må vurderes, 
dette vil bli tatt inn i oppvekstbruksplanen. 
 
Nesset barnehage kan øke kapasiteten ved å bygge om nåværende personalrom og kontorer 
med kjøkkenmulighet. Dette rommet har tidligere vært leilighet da bygget var eldrebolig, slik 
at en slik løsning vil la seg gjennomføre uten alt for store grep. Personalt må da få en annen 
mulighet, samt at det må tilrettelegges for kontorplasser. Dette kan tenkes løst gjenneom 
brakkerigg. Estimerte kostnader for brakkerigg er ca 2 mill kr og ca 2 mill kr vedr 
lønns- og driftskostnader (helårseffekt). 
 
Nesset barnehage har et behov for oppussing og utbedring, og det er allerede i gang en 
prosess for å kartlegge totalbehovet for begge byggene. 
 
Nordskag barnehage ble i 2021 utvidet med en avdeling der et tidligere klasserom ble omgort 
til barnehage. I denne sammenhengen er det ikke ønskelig å ytterligere utvide barnehagen 
med det første, men dette må også vurderes på lengre sikt.  
 
Med tanke på andelen fremmedspråklige som allerede er i barnehagen vurderes det ikke som 
heldig at flyktningebarn blir tatt inn i denne barnehagen. Utearealet er i tillegg allerede lite, 
slik at her vil en eventuell utvidelse av kapasiteten omfatte utvidelse av uteområdet. 
Estimerte kostnader for brakkerigg er ca 2 mill kr og ca 2 mill kr vedr lønns- og 
driftskostnader (helårseffekt) 
 
Kommunedirektøren anbefaler følgende strakstiltak i påvente av oppveksbruksplan:  
 

1. Utvider Nabeita OPVS, barnehage med en avdeling ved å sette opp brakker i 
tilknytning til dagens barnehage og det utlyses etter bemanning til en ny avdeling. 
Målet er at dette skal være i drift fra høsten 2022 og det foreligger sammarbeid med 
bygg- og kommunalteknikk for å få på plass en slik løsning hurtig. 

2. Øke personellkapasiteten ved Dyrøy OPVS, barnehage.  
 
Saken er tatt opp og drøftet i HOOK ved flere anledninger. 
 
Forhold til overordna planverk: 
 

• Skole- og barnegebruksplanen vedtatt 2017 
 

• Kommuneplanens samfunnsdel som har et overordnet mål at Frøy er et godt sted å 
leve gjennom å være blant annet et innkluderende samfunn. 

 



• Vedtekter for kummunale barnehager vedtatt av HOOK sak 12/22 
Punkt 4. Barnehageopptak  
4. avsnitt:  
Frøya kommune har som målsetting at alle som søker får plass. Vårt mål er å ha en 
overkapasitet for å imøtekomme tilflytting. 
Opptakskriterier, 11. kulepunkt: 
• Søkere med formål å flytte til Frøya betraktes som bosatt på Frøya (jfr. 

Kommuneplan; Samfunnsdel - Mål om tilflytting). 
 
 
Økonomiske konsekvenser for ovennevnte anbefaling: 
 

a. Nabeita OPVS, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte kostnader for brakkerigg 
er ca 2 mill kr og ca 0,83 mill kr vedr lønns- og driftskostnader for høst 22 (august – 
desember). 

b. Dyrøy OPVS, barnehage som beskrevet i saken. Estimerte lønnskostander er ca 0,46 
mill kr for høst 22 (august – desember). 
 

Ovennevnte kostnader innarbeides i budsjettrevideringen som fremmes som egen sak til 
kommunestyret og driftskostandene innarbeides i årsbudsjettene for berørte virksomheter.   
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Matrise anbefalinger og kapasitet kommunale barnehager i Frøya kommune 

Dyrøy barnehage 
 

Nåsituasjon Barnehagen er bygger for 9 småbarn og 18 barn storbarn. 
Inneværende barnehageår er det 7 småbarn og 4 storbarn i barnehagen. 
Fra høsten er det 5 småbarn og 6 storbarn i barnehagen. 
Bemanningsmessig er det 1 pedagog og 3 assistenter, det lyses ut etter en 
pedagog med oppstart til høsten. Det vil da være 2 pedagoger og 2 assistenter i 
barnehagen. 

Mulighet Arealmessig har barnehagen god kapasitet og kan ta inn flere barn allerede nå. 
Når det gjelder bemanning må dette økes hvis det skal tas inn flere barn. 
For å ha full kapasitet må det være 3 pedagoger og 3 assistenter i bemanningen. 

Ressursbehov 1 pedagog  
1 assisten 

Anbefaling Dette er den barnehagen som krever minst for å øke kapasiteten betydelig da det 
ikke krever utvidelse av areal eller ombygninger. 
Dyrøy er også et område som har bra muligheter for kollektivtransport til og fra 
Sistranda. 

Kostnad • Bemanning: Ca. 1 mil 
Effekt Ved å øke bemanningen slik som foreslått vil kapasiteten i barnehagen kunne 

utnyttes maksimalt. 
Nabeita barnehage 

Nåsituasjon Barnehagen har en kapasitet på 21 småbarn og 36 storbarn. 
Inneværende barnehageår er det 22 småbarn og 35 storbarn. 
Fra høsten er det 22 småbarn og 33 storbarn. 
Bemanningsmessig er det 6 pedagoger og 7 assistenter, det lyses ut 1 assisten 
med oppstart til høsten. Det vil da være 6 pedagoger og 8 assistenter. 

Mulighet Barnehagen har per i dag et rom som er felles for alle avdelingene, 
"hundremeterskogen" -det er mulig å utvide denne til en avdeling. 
Ved å sette opp brakker i den delen av skolegården som ligger nærmest 
barnehagen vil det være mulig å øke kapasiteten med en avdeling. 

Ressursbehov 1 pedagog  
2 assistenter 
Brakker som kan romme en avdeling 
Økt behov for renhold og vaktmester for å drifte brakker. 

Anbefaling Nabeita er pressområde og opplever stor søkermasse. Det er ikke ønskelig å 
omgjøre "hundremeterskogen" til avdeling da dette er areal som brukes mye til 
gruppe aktiviteter for alle avdelingene.  
Uavhengig av kortsiktige løsninger må det påbegynnes en jobb for å se på 
utvidelse av både skolen og barnehagen, jamfør skole- og barnehagebruksplanen. 

Kostnad • Bemanning inkludert drift av brakker: Ca. 2 mil. 
• Brakker som kan fungere som personalrom og kontorer estimert kr. 2 mil  

Effekt Om en utvider barnehagen med en avdeling som i første omgang er lokalisert i 
brakker vil kapasiteten økes med opp mot 7 småbarn eller 14 storbarn. Vi vet at 
det per i dag det er småbarnsplasser det er størst behov for, slik at det ville ære 
hensiktsmessig å vurdere det i første omgang. Eventuelt se på e løsning med 
blandet barnegruppe der de største småbarn og de minste storbarn er i samme 
avdeling. Det er mulig å endre gruppe sammensetningene når en ser hva som er 
det reelle behovet. 
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Nesset barnehage 

Nåsituasjon Barnehagen har en kapasitet på 21 småbarn og 28 storbarn. 
Inneværende barnehageår er det 17 småbarn og 22 storbarn. 
Fra høsten er det 16 småbarn og 23 storbarn. 
Bemanningsmessig er det 5 pedagoger og 8 assistenter. 

Mulighet Nesset har arealer inne i barnehagen som kan benyttes til utvide med en avdeling. 
For å muliggjøre dette må det settes inn kjøkken, garderobe til barna og badet må 
tilpasses til stellerom. Personalet mister da sitt pauserom, og det tas bort to 
kontor plasser. Dette kan løses ved å benytte brakker til personalet. 

Ressursbehov 1 pedagog  
2 assistenter 
Brakker som kan romme personalrom og kontor. 
Økt behov for renhold og vaktmester for å drifte brakker. 
Ombygging av dagens personalrom/ kontor. 

Anbefaling Nesset er i prosess med en behovskartlegging for utbedringer av eksisterende 
bygg. Barnehagen er slitt og har upraktiske fasiliteter ved ene huset. Mulighetene 
med brakker til personalet kan vurderes, men bør da ses i sammenheng med 
andre utbedringer det er behov for, blant annet rom til renholder, lagringsplass og 
plassering av kontorer. 

Kostnad • Bemanning inkludert drift av brakker: Ca. 2 mil. 
• Brakker som kan fungere som personalrom og kontorer estimert kr. 2 mil  
• Ombygging av personalrom/ kontorer: 

Effekt Rommet som er tenkt brukt ligger i det bygget som i dag benyttes av de minste 
barna. Derfor vil det være å enten utvide med en småbarnsavdeling eller en 
blandet avdeling med de største av småbarn og de minste av storbarn, dette vil 
utløse en økt kapasitet på 7 små, eller noen flere om det er blandet gruppe. 

Nordskag barnehage 

Nåsituasjon Barnehagen har en kapasitet på 18 småbarn og 34 storbarn. 
Inneværende barnehageår er det 18 småbarn og 26 storbarn. 
Fra høsten er det 12 småbarn og 27 storbarn. 
Bemanningsmessig er det 5 pedagoger og 8 assistenter. 

Mulighet Nordskag har ikke leke areal inne til overs for å utvide, lekearealet ute er i tillegg 
veldig lite og det er allerede planer om å utvide ved å flytte gjerdet for 
uteområdet. 
For å utvide kapasitet må det settes opp brakker og utearealet må utvides mer 
enn planlagt per i dag. 

Ressursbehov 1 pedagog  
2 assistenter 
Brakker som kan romme en avdeling 
Utvidelse av uteområdet 

Anbefaling Det anbefales ikke en brakkeløsning her siden det vil påvirke utearealet hvis 
barnetallet går opp. Samtidig er dette den barnehagen med høyest antall 
fremmedspråklige barn, og det er derfor ikke ønskelig å øke ytterlige da det 
allerede er en utfordrende situasjon for barnehagen. 

Kostnad • Bemanning inkludert drift av brakker: Ca. 2 mil. 
• Brakker som kan fungere som personalrom og kontorer estimert kr. 2 mil  

Effekt Siden denne løsningen ikke anbefales sies det ikke så mye om effekten ut over at 
den vil bli tilsvarende Nabeita/ Nesset ut fra hvordan barnegruppen settes 
sammen. 
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Mausund barnehage 

Nåsituasjon Barnehagen har en kapasitet på 4 småbarn og 5 storbarn. 
Inneværende barnehageår er det 3 småbarn og 5 storbarn. 
Fra høsten er det 2 småbarn og 5 storbarn. 
Bemanningsmessig er det 1 pedagoger med dispensasjon og 1,8 assistenter. 

Mulighet Det er lite leke areal inne som ikke er i bruk, slik at det er få muligheter til å utvide 
uten bygningsmessige endringer eller brakker. 

Ressursbehov  
Anbefaling Mausund er den barnehagen som opplever størst utfordringer med å bemanne, 

slik at det er ikke anbefalt å gjøre noen kortsiktige løsninger her. 
Kostnad  
Effekt Siden denne løsningen ikke anbefales sies det ikke så mye om effekten ut over at 

den vil bli tilsvarende Nabeita/ Nesset ut fra hvordan barnegruppen settes 
sammen. 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: C03  
Arkivsaksnr.: 22/1101    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
ÅPNINGSFEST FRØYA HELSETUN  
 
Forslag til vedtak: 
 
Finansieringen av Frøya helsetun`s offisielle åpning og innflyttingsfest for beboere dekkes 
gjennom økt skatteinngang.  

 
 
 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:   
 
19. januar 2022 flyttet vi inn i Frøya helsetun. I den forbindelse var det en offisiell åpning av 
helsetunet med inviterte gjester 04.03.22, med høytidelig åpning av Helse- og 
omsorgsministeren.. Dagen ble feiret med kulturelle innslag og tre retters middag i Cafe 
hjerterom, servert av Frøya storkjøkken i samarbeid med elever ved Guri kunna 
videregående skole.  
 

Bedrift/enhet  Tjeneste Kostnad 
Frøya kultur og kompetansesenter Leie av utstyr 2000,-  
Kulinarisk UB v/ Guri kunna Serveringspersonell  6600,-  
Frøya.no  Streaming offisiell åpning 7500,-  
Dalpro Gave (villsauskinn)  20 000,- 
Hitra Rosa Sløyfe åpningsbånd 765,-  
Frøya transportsenter  Feiing av uteområdet  2700,-  
Frøya storkjøkken  Beverting  43 784,- 
   
Totalt  83 349,-  

 
 
I tillegg til markeringen ved den offisielle åpningen ble det i formannskap besluttet at 
beboerne ved Frøya helsetun skulle få en festmiddag med kulturelle innslag som en 
innflytningsgave. I den forbindelse ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av ansatte ved 
Frøya helsetun som har kommet med forslag til en slik festmiddag.  
 
Den offisielle innflytningsfesten for beboere ved Frøya helsetun vil bli i forbindelse med 
St.Hansfeiring 23.06.22. Det vil bli musikk og dans v/ Trønderkallan. Åpent hus med besøk 
av barnehager i Frøya kommune og serverig av rømmegrøt m/ tilbehør.  



 
Bedrift/enhet/aktivitet Tjeneste Kostnad 
Trønderkallan  Musikk 9000,-  
Åpen hus, besøk av barnehager  Grille, is, brus + diverse 5000,-  
Middag ink dessert Rømmegrøt m/tilbehør 5000,-  
Rømmegrøt m/tilbehør   10 200,-  
   
Totalt  29 200,-  

 
Totalt begge tilstelningene: 112.549,. kr 
 
 
Vurdering: 
 
Total kostnad for disse to festene er på 112 549,-. Kommunedirektøren tilrår at offisiell 
åpning og innflyttingsfest for beboere finansieres gjennom økt skatteinngang. 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/1138    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
KYIV SOLOISTS, SØKNAD OM STØTTE  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyet bevilger intill kr 70.000 til feriereise og opphold på Sula, for KYIV solist 
sommeren 2022. 
 
Tiltaket tas fra disp.fondet som har en saldo på kr. 47 586 032 pr 01.06.22 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Kommunen har fått en henvendelse fra Sveinung Lillebjerka som spiller fiolin i Arktisk Filharmoni i 
Bergen.  
 
Lillebjerke skriver følgende i en epost til kommunen:  
 
«Artitisk Filharmoni i Bodø har «adoptert» et kammerorkester fra Ukraina, The Kyiv Soloists.  
De er etter en lang reise rundt i Europa adoptert av oss i Bodø inntil videre. De var på turne i Italia da 
krigen startet, og kunne ikke reise hjem. De har vært gjester som orkester i Oslo, Bergen, Stavanger 
og Trondheim før de kom til oss i Bodø for et par uker siden. De spiller nå med oss i Arktisk 
Filharmoni og det er fint og rørende, bla.a 17.maikonsert. De er 15 musikere, strykere, og er et 
verdenskjent orkester. Handelsstanden i Bodø har gått i lag og kjøpt noen boliger til de.. så de har 
har et sted å bo. Vi vet ikke hvor lenge de blir hos oss, men de spiller sammen med oss og får lønn for 
det…..Min ide er å få disse musikerne til Sula/Frøya i Juli for et par konserter, og at de kunne få 
oppleve havet og vennskap med oss. De er jo stasjonert i Bodø nå. En reise til Sula koster penger, 
samt opphold..» 
 
Kommunen har fått følgende oppfølgings-epost med oversikt over kostnadsbehovet: 
 
«Hei igjen. Jeg har forhørt meg mere om hvordan orkestret operer i Europa. Når de spiller med oss i 
Bodø, får de betalt av oss (Arktisk Filharmoni). Når de gjør konserter i egen regi, tar de mellom 2000 
og 3000 Euro, og de pengene går til igjenoppbygging i Ukraina. Jeg har følgende regnestykke:  
 
Fyrmesterboligen to netter:  kr.17 950 
Honorar:                                  Kr.30 000 
Reise Trh-Sula-Trh:                Kr.13 500 
Reise Bodø-Trh-Bodø.           Kr.45.000 



Totalt:                                       Kr.106 450 opphold to netter eller 110 125 opphold tre netter. 
 
Dette i perioden 11.-14. juli hvor Fyret er ledig. 
 
Reisen Trh-Sula er beregnet på offentlig transport, og Reisen er grovt estimert til kr.3.000 pr.pers. 
Tur-retur. 
 
Det kan kanskje være variabler i reiseutgifter både opp og ned. 
Vh Sveinung» 
  
Vurdering: 
 
Henvendelsen fra Lillebjerka ble drøftet i formannskapet 31.05.22, med posivt utfall. 
Formanskapet bestilte derav i møtet, en sak der kommunen er med på å finansiere reise og 
opphold til Sula i sommer.  
 
Kommunedirektøren stiller seg bak at dette er et veldig godt formål å gi støtte til.  
 
I og med at det legges opp til 2 konserter, en på Sula og en på fast-Frøya, vil fastboende og 
besøkene får oppleve to magiske konsert i sommer.  
 
I tillegg går billettinntekter fra disse konsertene går tilbake til oppbygging av Ukraina, noe 
som også er et veldig godt formål. 
 
Kommunen forutsetter at næringslivet på Frøya er med på laget og dekker halvparten av 
utgiften.  
 
Budsjettpost/kontostreng: 
 
Kommunedirektøren innstiller på å finansiere tiltaket fra disp.fondet pga at reserverte 
tilleggsbevillinger er p.t «oppbrukt». Saken går derfor til kommunestyret for 
ferdigbehandling. 
 
Disp.fondet har en saldo på kr. 47 586 032 pr 01.06.22 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: G00  
Arkivsaksnr.: 22/1102    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
MERUTGIFTER KNYTTET TIL LEGEVIKARER  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til 
budsjettjusteringer. 
 

2. Budsjettjusteringen finansieres gjennom økt skatteinngang.  
 
 
 
Saksopplysninger:  
 
Budsjettoppfølgingen gjelder regnskap per 1. tertial. Dette knyttes til manglende 
rekrutteringen av fastleger og høy bruk av vikartjenester for å sikre legedekning i 
fastlegeordningen.  
 
Rekrutteringsprosessen har vært særdeles utfordrende og det er gjennomført flere tiltak som 
nå iverksettes som vi håper skal bidra til å få rekruttert kvalifiserte leger. Her nevnes lokal 
avtale for fastlegene sak 41/22, samt sak 156/21 og 85/22 der vi er i prosess med Orkland 
kommune om å utvidet samarbeidet på legevakt utenfor ordinær åpningstid. Pr. nå er 2 av 3 
ledige fastlegestillinger ikke besatt.  
 
Per 1. tertial er det et avvik i prognosene for 2022 ved Frøya legekontor der det vises et 
merforbruk på 1 540 488,-. Dette er utgifter knyttet til vikartjenester, husleie og reiseutgifter.  
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren ser ikke muligheter for å hente inn denne ubalansen gjennom å stramme 
inn på driftsbudsjettet og forventet ikke å oppnå målet om balanse i ordinær drift.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at denne budsjettjustering godkjennes av formannskapet som 
den foreligger. 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 252  
Arkivsaksnr.: 21/1834    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE - FRØYA KOMMUNE - RETNINGSLINJER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Retningslinjer for låneordning for unge fiskere i Frøya kommune godkjennes 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Retningslinjer – låneordning unge fiskere – Frøya kommune 
 
Saksopplysninger:   
 
I Kommunestyrets møte 28.04.22 – sak 69/22 – ble saken behandlet og følgende vedtak ble 
fattet: 
 

1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere 
2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen 
3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023 
4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån 
5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader 
6. Det inngås et samarbeid med selskapet «Intrum» for administrasjon av 

låneordningen 
7. Basert på vurderingene i saksframlegget formuleres vedtekter/ retningslinjer for 

låneordningen. Disse forelegges kommunestyret til behandling 
8. Kommunestyret delegerer til formannskapet å administrere ordningen, herarv å 

avgjøre innkomne søknader 
 
I vedtakets punkt 7, ble det bestemt at retningslinjer for låneordningen skulle fremlegges 
kommunestyret for endelig godkjenning. 
 
Forslag til retningslinjer: 
 

RETNINGSLINJER - LÅNEORDNING FOR UNGE FISKERE 
FRØYA KOMMUNE 



 
 

1. Målgruppe 
a. Målgruppe for låneordningen er personer mellom 18 og 35 år. 

 
2. Prioritere førstegangsetablerere/ førstegangsinvestering i fiskefartøy 

a. Førstegangsinvesteringer skal ha prioritet. Søknader som omfatter 
videreutvikling skal også kunne vurderes. 

 
3. Formål – Låneobjekt 

a. Hovedformålet med låneordningen er finansiering av fiskefartøy. 
b. For ekspansjon/ videre utvikling kan ordningen også omfatte investering i 

kvoter. Lånesøknader blir behandlet individuelt og i samråd med lokal bank, 
der vurdering foretas. 

 
4. Maksimalt lånebeløp 

a. Øvre grense pr lånesøknad er 1.000.000 kr (en million kroner). 
 

5. Andel av kapitalbehov 
a. Låneordningen kan gi lån opp til 25% av totalinvesteringen. 

 
6. Egenkapital 

a. Kommunen stiller krav til egenkapital, og kravet settes til 10% av 
kapitalbehovet. 

 
7. Låneordningen er en toppfinansiering 

a. Låneordningen er en toppfinansieringsordning og den forutsetter 
grunnfinansiering i egen bank. Lånesøknader der kun kommunen omsøkes om 
lån, er utenfor ordningen. Lånesøker med låneløfte fra Innovasjon Norge 
omfattes av ordningen. 

 
8. Lånerente 

a. Låneordningen er et risikolån og har prioritet etter andre finansieringskilder. 
Lånerente settes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente – NIBOR – 
med påslag, dvs kommunens egen innlånsrente. I tillegg kommer gebyrer fra 
ekstern samarbeidspartner – den som administrerer låneordningen. 

 
9. Rente- og/ eller avdragsfrihet 

a. Det kan søkes om avdragsfrihet de første 12 månedene. 
 

10. Total løpetid  
a. Maksimal løpetid på lån er 10 år. Dette kan variere og løpetid vurderes i 

samarbeid med lokal bank. Det gjøres en vurdering ut i fra historikken på 
fartøyet og det er et krav at fartøy er registrert i skipsregistret 

 
11. Pant i investeringsobjektet 

a. Det kommunale lånet får prioritet etter andre finansieringskilder. Det betyr en 
prioritet etter lokal bank og etter Innovasjon Norge, der det blir aktuelt 

 
12. Søker må være eier av minimum 67% av fiskefartøyet/ foretaket 



a. De fleste etablerer et AS når de etablerer seg, men det finnes fortsatt de som 
driver virksomheten gjennom enkeltmannsforetak. Uavhengig av 
selskapsform er det et krav at lånesøker eier minimum 67% av foretaket. 

 
13. Krav til alder på fartøy: 

a. Dette er sentralt i bankenes vurdering av lånesøknad. De ser på fartøyets 
historikk, der det finnes. I dialogen mellom bank og kommune blir dette 
diskutert og vurdert hvorvidt det er avgjørende. Det kan lede til at total løpetid 
på lån blir kortere enn 10 år. 

 
14. Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommunen 

a. Det er et krav at lånesøker er bosatt i Frøya kommune. 
 

15. Fiskermanntallet 
a. Det er et krav at lånesøker er registrert i Fiskermanntallet på blad B. 

 
16. Relevant praksis som fisker/ mannskap 

a. Det kreves at lånesøker har fagbrev eller minst 2 års relevant praksis fra 
fiskeryrket. 

 
17. Søker skal levere hele fangsten i kommunen/ regionen 

a. For å styrke mottaksapparatet lokalt, stilles krav på at fangst skal leveres i 
kommunen/ regionen. Når lånetaker eksempelvis drar til Lofoten, er det lite 
hensiktsmessig at hovedregelen følges 

 
Vurdering: 
 
Forslag til retningslinjer er i tråd med kommunestyrevedtaket av 28.04.22 – sak 69/22, og 
kommunedirektøren tilrår at retningslinjene godkjennes. 
 
 
 
 



Postadresse Telefon Bankgiro E-postadresse 
Postboks 152 72 46 32 00 4312.15.29999 postmottak@froya.kommune.no  
7261 Sistranda 

 
 
 
 

RETNINGSLINJER - LÅNEORDNING FOR UNGE FISKERE 
FRØYA KOMMUNE 

 
 

• Målgruppe 
Målgruppe for låneordningen er personer mellom 18 og 35 år. 
 

• Prioritere førstegangsetablerere/ førstegangsinvestering i fiskefartøy 
Førstegangsinvesteringer skal ha prioritet. Søknader som omfatter videreutvikling 
skal også kunne vurderes. 

 
• Formål – Låneobjekt 

Hovedformålet med låneordningen er finansiering av fiskefartøy. 
For ekspansjon/ videre utvikling kan ordningen også omfatte investering i kvoter. 
Lånesøknader blir behandlet individuelt og i samråd med lokal bank, der vurdering 
foretas. 

 
• Maksimalt lånebeløp 

Øvre grense pr lånesøknad er 1.000.000 kr (en million kroner). 
 

• Andel av kapitalbehov 
Låneordningen kan gi lån opp til 25% av totalinvesteringen. 

 
• Egenkapital 

Kommunen stiller krav til egenkapital, og kravet settes til 10% av kapitalbehovet. 
 

• Låneordningen er en toppfinansiering 
Låneordningen er en toppfinansieringsordning og den forutsetter 
grunnfinansiering i egen bank. Lånesøknader der kun kommunen omsøkes om lån, 
er utenfor ordningen. Lånesøker med låneløfte fra Innovasjon Norge omfattes av 
ordningen. 

 
• Lånerente 

Låneordningen er et risikolån og har prioritet etter andre finansieringskilder. 
Lånerente settes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente – NIBOR – med 
påslag, dvs kommunens egen innlånsrente. I tillegg kommer gebyrer fra ekstern 
samarbeidspartner – den som administrerer låneordningen. 

 
• Rente- og/ eller avdragsfrihet 

Det kan søkes om avdragsfrihet de første 12 månedene. 
 
 



 
 
 
 
 

• Total løpetid  
Maksimal løpetid på lån er 10 år. Dette kan variere og løpetid vurderes i samarbeid 
med lokal bank. Det gjøres en vurdering ut i fra historikken på fartøyet og det er et 
krav at fartøy er registrert i skipsregistret 

 
• Pant i investeringsobjektet 

Det kommunale lånet får prioritet etter andre finansieringskilder. Det betyr en 
prioritet etter lokal bank og etter Innovasjon Norge, der det blir aktuelt 

 
• Søker må være eier av minimum 67% av fiskefartøyet/ foretaket 

De fleste etablerer et AS når de etablerer seg, men det finnes fortsatt de som driver 
virksomheten gjennom enkeltmannsforetak. Uavhengig av selskapsform er det et 
krav at lånesøker eier minimum 67% av foretaket. 

 
• Krav til alder på fartøy: 

Dette er sentralt i bankenes vurdering av lånesøknad. De ser på fartøyets historikk, 
der det finnes. I dialogen mellom bank og kommune blir dette diskutert og vurdert 
hvorvidt det er avgjørende. Det kan lede til at total løpetid på lån blir kortere enn 
10 år. 

 
• Søker skal være bosatt og skattepliktig i kommunen 

Det er et krav at lånesøker er bosatt i Frøya kommune. 
 

• Fiskermanntallet 
Det er et krav at lånesøker er registrert i Fiskermanntallet på blad B. 
 

• Relevant praksis som fisker/ mannskap 
Det kreves at lånesøker har fagbrev eller minst 2 års relevant praksis fra fiskeryrket. 
 

• Søker skal levere hele fangsten i kommunen/ regionen 
For å styrke mottaksapparatet lokalt, stilles krav på at fangst skal leveres i 
kommunen/ regionen. Når lånetaker eksempelvis drar til Lofoten, er det lite 
hensiktsmessig at hovedregelen følges 
 

 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  
Arkivsaksnr.: 22/1152    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Kommunestyret 
 
UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE - AVSLUTNING AV PROSJEKT  
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret avslutter med dette «prosjekt Uttian næringsområde», og tar den 
interne revisjonen av prosessen til orientering, og ber kommunedirektøren følge opp 
læringspunkt i rapporten. 
 
Kommunestyret vedtar videre at  

1. Det utbetales 1.852.000 kr ekskl. moms til KN Entreprenør AS som 
kompensasjon for brudd i kontrakten. I summen ligger det at entreprenør tar 
ansvar for flytting av de lagrede massene (Alternativ 2) 
 

2. Totalkostnad på 1.902.000 kr ekskl moms finansieres over disposisjonsfondet 
 
Disponibel saldo på Disposisjonsfond pr 01.06.2022: kr 47.586.032 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Avtale med KN Entreprenør 
• Endringsordre 1 
• Endringsordre 2 
• Oversikt prosjekt 
• Bjerkan Stav – Internrevisjon 
• Bjerkan Stav – Økonomisk vurdering 

 
Saksopplysninger:   
 
Som vedlegg «Uttian Næringsområde – Prosess» viser, hadde kommunen første kontakt med 
Skarsvaag Boats i april 2018. Det ble igangsatt flere parallelle interne prosesser. For 
reguleringsarbeidet samarbeidet kommunen med Rambøll: 
 

• Videre dialog med Skarsvaag Boats, intensjonsavtale 
• Dialog med Servicebrygga, intensjonsavtale 
• Dialog med grunneiere, grunneiermøte, erverv av arealet 
• Dialog med Tensio, etablering av ny trafostasjon, flytt av stolper 



• Dialog med sektormyndigheter 
• Reguleringsplan 
• Anbudsprosess, valg av entreprenør – KN Entreprenør 
• Politiske vedtak 
• Forhandlingsutvalget 
• Løpende informasjon politisk 

 
Forhandlingsutvalget 
 
Forhandlingsutvalget ble formalisert i september 2019. Utvalget besto av 2 politisk valgte og 
2 representanter fra administrasjonen. Før formaliseringen hadde kommunen flere møter med 
interessenter der politisk og administrasjon deltok. Etter valget i 2019 ble sammensetningen 
endret i Forhandlingsutvalget, der ordfører, opposisjonsleder og 2 utpekt av 
kommunedirektøren deltok. Forhandlingsutvalget diskuterte ulike utfordringer med 
interessentene, forhandlet med interessentene og bidro i formidling av informasjon til 
politiske utvalg. 
 
Avtale med KN Entreprenør 
 
Etter frafall av innsigelse fra Fylkesmannen i september 2019 ble anbudsprosessen igangsatt. 
Kommunen mottok i alt 6 anbud, med anbudssummer på mellom 14,9 og 33,2 millioner 
kroner. Anbudene ble vurdert ut ifra pris og kvalitet (fremdrift og gjennomføring) og KN 
Entreprenør ble valgt. Anbudsprosessen ble gjennomført i samarbeid med driftsavdelingen i 
kommunen og Rambøll. Endelig kontrakt med entreprenør ble inngått i mars 2020. 
 
I følge kontrakt skulle arbeidet igangsettes 1. mai 2020 og frist for ferdigstillelse ble satt til 
15. desember 2020. Det var viktig for kommunen og interessenten at næringsområdet var 
klar til utbygging ila året.  
 
Kommunen hadde i september 2019 egengodkjent detaljreguleringsplanen. Fylkesmannen 
gjorde kommunens vedtak ugyldig i april 2020 og saken ble sendt tilbake til kommunen for 
ny behandling. 
 
Endringsordrer 
 
Anbudet fra entreprenør forutsatte bruk av overskuddsmasser fra annet kommunalt prosjekt – 
G/S Vei Hamarvik-Sistranda. Massene måtte flyttes fra prosjektet og det ble derfor inngått 2 
endringsordrer;  
 

1. Kostnader for mellomlagring av masser tiltenkt Uttian Næringsområde. Kostnader for 
en ekstra håndtering av massene var vurdert til 50 kr pr m3, inntil 10.000 m3 og en 
maksimal kostnad på 500.000 kroner.  

2. I det tilfelle at det ikke ble gitt igangsettingstillatelse for Uttian Næringsområde, må 
massene flyttes fra mellomlagring på Uttian til entreprenørs depot. Kostnaden ble 
vurdert til 100 kr pr m3, inntil 10.000 m3 og en maksimal kostnad på 1.000.000 
kroner.    

 
I formannskapet 16.06.20 i sak 185/20 ble det (i lukket møte) informert om Fylkesmannens 
ugyldiggjøring av kommunens vedtak, samt orientert om endringsordrene som forelå, for å få 
forankring på dette. 



 
Etter mekling med Statsforvalteren, vedtok KST i mai 2021 at saken skulle oversendes 
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse.  Kommunen 
gjennomførte befaring og møte med KMD i oktober 2021. Kommunen mottok endelig 
vedtak fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i januar 2022. 
 
Kommunen gjennomførte flere møter med entreprenør og formell terminering av kontrakten 
ble oversendt mars 2022. 
 
Økonomi 
 
Kostnader i prosjektet fra oppstart i 2018 tom 2021. 
 
 
  2018 2019 2020 2021 Total 
Reguleringsplan, Rambøll m fl 543 466 1 291 390 436 475 71 250 2 342 581 
Ervervsprosessen 103 591 58 265 2 088 210  2 250 066 
Juridisk bistand  59 688 34 391 99 006 193 085 
Interne kostnader FK, annet 79 257 196 876 94 343 3 000 373 476 
Prosjektledelse   48 467  48 467 
Tensio   629 969  629 969 
Sum 726 314 1 606 219 3 331 855 173 256 5 837 644 
 
I tillegg kommer kostnader for avvikling av avtalen med entreprenør. Frøya kommune har 
betalt anleggsbidrag til Tensio for etablering av infrastruktur kraft til Uttian Næringsområde. 
Frøya kommune skal ha tilbakebetalt deler av anleggsbidraget. 
 
I tillegg har kommunen benyttet juridisk ekspertise – Bjerkan Stav – for internrevisjon og 
vurdering av entreprenørsavtalen og det økonomiske kravet som entreprenør stiller ifm brudd 
i kontrakt. 
 
Masselagring 
 
Søknad ble sendt Fylkeskommunen i mai 2020 og Fylkeskommunen ga samme måned 
tillatelse til midlertidig masselagring på deres eiendom på Litlsørøya/ Uttian. Statsforvalteren 
varslet innsigelse i september og tillatelsen ble etter søknad forlenget til 31.12.2020. 
 
I november 2020 vedtok KST detaljreguleringsplanen for Uttian Næringsområde mot 
innsigelse fra Statsforvalteren. Med tanke på mekling med Statsforvalteren, ble det søkt om 
forlengelse av masselagringen til ut mars 2021. 
 
Etter gjennomført meklingsmøte med Statsforvalteren i februar 2021, der partene ikke kom 
til enighet, ble det klart at saken skulle oversendes KMD for endelig avgjørelse. 
Fylkeskommunen ble kontaktet med ny informasjon og det ble søkt om ytterligere 
forlengelse av masselagringen. Kommunen ble da bedt om ei plan for den videre prosessen, 
noe som ble oversendt. I tiden etter mars 2021, har kommunen hatt flere Teams-møter med 
bl a veisjef Eva Solvi og det har blitt sendt flere mail med purring på svar på søknad om 
forlengelse av masselagringen. 
 



I dialog med Fylkeskommunen, etter endelig vedtak fra KDD, ble også alternativ bruk av 
massene diskutert. Det var i hovedsak behov for masser ifm etablering av gang- og sykkelvei 
Dyrvik – Nesset, men også Titran-bru og Kvernøstrømbrua. 
 
Det ble også i mars 2022 sendt en søknad om forlengelse av masselagringen, da med hensikt 
å benytte de lagrede massene på ett eller flere av prosjektene. Vi har ikke fått svar på 
søknaden.  
 
I mai 2022 fikk vi svar fra Fylkeskommunen om at de ikke har behov for massene til sine 
prosjekt. Dette påvirker den videre dialogen med entreprenør, som eier av massene og som et 
ledd i forhandlingene rundt brudd av kontrakt. 
 
Internrevisjon 
 
På eget initiativ har administrasjonen fått gjennomført en gjennomgang av prosjektet. 
Kommunen har fått Bjerkan Stav til å foreta en vurdering av hele prosessen (se vedlegg). De 
har sett på: 
 

• Politiske vedtak 
• Anbudsprosess og inngått avtale med KN Entreprenør 
• Endringsordrer 
• Ervervsprosessen 
• Forhandlingsutvalgets arbeid 
• Møter med interessenter 
• Informasjon til politiske utvalg 
• Prosessen med Statsforvalteren, KMD (KDD) 

 
Bjerkan Stav konkluderer med at Uttian-saken har vært gjenstand for omfattende behandling, 
også politisk, da med flere parallelle prosesser. Kommunen har pådratt seg kostnader til 
grunnerverv, reguleringsarbeid og til entreprenør. Bjerkan Stav konkluderer også med at 
inngåtte avtaler og kostnader er forsvarlig hjemlet i politiske vedtak. 
 
Avslutning av kontrakt med KN Entreprenør 
 
Kontrakt ble inngått med KN Entreprenør i mars 2020. I tillegg ble 2 endringsordrer inngått i 
juni 2020. Administrasjonen har hatt flere møter med entreprenøren for å forhandle frem 
kostnad for brudd i kontrakt, da også hensyntatt tilleggskostnader relatert til masselagringen.  
 
Kostnader: 
 
Garantistillelse 105 600 
Endringsmelding 2  1 000 000 
Uttak sprengtstein 746 400 
Sum 1 852 000 
 
Garantistillelsen/ Sikkerhetsstillelse er lovpålagt, der entreprenør stiller sikkerhet for sine 
kontraktsforpliktelser med 10% av kontraktssummen. Dette ivaretas gjennom låneopptak i 
bank. 
 



Forhandlingene ble gjennomført innen vi fikk svar fra Fylkeskommunen om alternativ bruk 
av massene (G/S-vei Dyrvik – Nesset): 
 
Alternativ 1  
KN aksepterer en erstatning på kr: 1.852.000,- under forutsetning av at Frøya Kommune 
overtar eierskapet av massene i sin helhet der de ligger på Uttian og kan bruke disse massene 
etter eget ønske. KN har da ingen forpliktelser eller eierskap til massene. 
 
Alternativ 2 
KN aksepterer en erstatning på kr: 1.852.000,- under forutsetning av at KN kjører vekk 
massene som først tenkt og er eier av de bortkjørte massene. 
 
Ekstern vurdering av kompensasjon ved avlysning av kontrakt 
 
Kommunen har fått Bjerkan Stav til å foreta en vurdering av kostnaden for brudd i kontrakt 
mellom kommunen og KN Entreprenør. Bjerkan Stav har vurdert totalsummen og om den 
kan forsvares som et oppgjør etter avbestillingen. Bjerkan Stav konkluderer med at summen 
er rimelig og snarere er lav. Dette begrunnes med at entreprenør har krav på kompensasjon 
for sine kostnader, men også for tap av overskudd i prosjektet. 
 
Politisk behandling 
 
Administrasjonen informerte KST i januar 2022 om prosjektet: 
 

• Totale kostnader i prosjektet 
• Masselagringen, kostnader for flytting av massene 
• Kostnader for brudd i kontrakt og forhandlinger med entreprenør 

 
Administrasjonen mottok ei politisk bestilling på masselagringen og at flytt av massene 
burde skje raskt. Derfor ble flytting av massene lagt fram som sak i HOAT i februar - Sak 
13/22 – 08.02.2022. Saken ble utsatt og administrasjonen fikk noen spørsmål og uttalelser å 
ta stilling til. 
 
Innspill/ kommentarer fra HOAT-møtet: 
 

1. I forslag til vedtak bør kostnaden deles ihht endringsordre 1 og 2, dvs 50 kr pr m3 og 
100 kr pr m3 

2. Har Frøya kommune behov for massen selv? 
3. Kan Frøya kommune kjøpe massen av KN Entreprenør? 
4. Kan Frøya kommune investere i lastebil og gravemaskin for å håndtere dette selv? 
5. Det er mange på Frøya som har behov for masse 
6. Kan massen brukes på G/S-vei Dyrvik – Nesset? 
7. Kan vi kontakte alternativ entreprenør for flytting av massen? Blir det billigere? 
8. Er det rimelig at Frøya kommune skal betale for tilkjøring av massene, dvs 50 kr pr 

m3? 
 
Spørsmål og kommentarer er delvis behandlet i saksframlegget: 
 

• Kostnader ihht endringsordre 1 og 2 



• Driftsavdelingen bekrefter at de ikke har behov for massene. Selv om kommunen har 
gravemaskin og lastebil, er det lite hensiktsmessig at kommunen overtar ansvar for 
massene, også med tanke på manglende lagringskapasitet 

• I forhandlinger med entreprenør, var alternativ 1 at kommunen overtok ansvaret for 
massene, da først og fremst for bruk i Fylkeskommunens prosjekt G/S-vei Dyrvik – 
Nesset. Vi har mottatt avklaring fra Fylkeskommunen i saken 

• I utgangspunktet er det entreprenør som eier de lagrede massene og de har ikke ønske 
om at en konkurrent tar ansvar for flytt av massene 

• Endringsordre 1, dvs 50 kr pr m3 for tilkjøring av massene, ble tatt ut av 
forhandlingene 

 
 
Vurdering: 
 
I den interne revisjonen av prosjektet konkluderer Bjerkan Stav med at Uttian-saken har vært 
gjenstand for omfattende behandling, også politisk, da med flere parallelle prosesser. 
Kommunen har pådratt seg kostnader til grunnerverv, reguleringsarbeid og til entreprenør.  
 
Bjerkan Stav konkluderer også med at inngåtte avtaler og kostnader er tilstrekkelig hjemlet i 
politiske vedtak. 
 
Tilbakemeldingen fra Fylkeskommunen påvirker valg av alternativ, og kommunedirektøren 
foreslår derfor alternativ 2, dvs at entreprenøren tar ansvar for og flytting av de lagrede 
massene, dette til en kostnad av 1.852.000 kr ekskl. moms. Kommunedirektøren registrerer 
at Bjerkan Stav synes summen er rimelig. 
 
I tillegg har administrasjonen påført prosjektet 50.000 kr i eksterne kostnader for bruk av 
juridisk ekspertise for internrevisjon og vurdering av sluttoppgjør. Dette har vært nødvendig 
for å gå gjennom helheten i saken og for å se hvor, og om om der har vært gjort feil i saken. 
Rapporten fra advokat er å betrakte som et læringsdokument for senere prosjekt. 
 
Oppsummert så tilrår kommunedirektøren at  

1. Kommunestyret avslutter «prosjekt Uttian næringsområde», og tar den interne 
revisjonen av prosessen til orientering, og ber kommunedirektøren følge opp 
aktuelle læringspunkt i rapporten. 

2. Det utbetales 1.852.000 kr ekskl. moms til KN Entreprenør AS som 
kompensasjon for brudd i kontrakten. I summen ligger det at entreprenør tar 
ansvar for flytting av de lagrede massene (Alternativ 2) 

3. Totalkostnad på 1.902.000 kr ekskl moms finansieres over disposisjonsfondet 
 
Disponibel saldo på Disposisjonsfond pr 01.06.2022: kr 47.586.032 



UTTIAN NÆRINGSOMRÅDE – PROSESS 
 

Dato Hendelse ESA 
06.04.2018 Møte med Skarsvaag Boats  
26.04.2018 Møte med Skarsvaag Boats Dok 
08.06.2018 Grunneiermøte  
24.07.2018 Tensio – møte om sjøkabel til Uttian  
16.08.2018 Møte med Skarsvaag Boats  
26.09.2018 Møte med Skarsvaag Boats Dok 
02.10.2018 Vedtak FSK om oppstart og erverv Protokoll 
23.10.2018 Møte med Skarsvaag Boats Dok 
31.10.2018 Innledende møte med sektormyndighetene; TrFK, SVV, 

Fylkesmannen, Rambøll 
18/3421-6 

28.11.2018 Tensio, sjøkabel 18/3421-7 
28.11.2018 Møte med Skarsvaag Boats Dok 
13.12.2018 Tilstandsrapport Uttian bru 18/3421-8 
17.01.2019 Møte med Skarsvaag Boats  
30.01.2019 Møte med Sektormyndighetene  
04.02.2019 Møte med Skarsvaag Boats  
05.03.2019 Varsel om oppstart 18/3421-10 
05.03.2019 Møte med Skarsvaag Boats  
18.03.2019 Informasjonsmøte/ Folkemøte  
08.04.2019 Anbudsarbeid  
28.05.2019 FSK – Vedtak om inngåelse av intensjonsavtaler Skarsvaag/ 

Servicebrygga 
19/1379-4 
Dok avtaler 

19.06.2019 Førstegangs behandling detaljreguleringsplan HFF 18/3421-18 
27.08.2019 Brev fra Fylkesmannen, fremmet innsigelse med bakgrunn i 

manglende planbeskrivelse og konsekvensutredning – spørsmål 
som ønskes besvart 

18/3421-48 

30.08.2019 Svar til Fylkesmannen  18/3421-50 
05.09.2019 Frafall innsigelse Fylkesmannen pr mail 18/3421-53 
10.09.2019 Anbudsprosess 19/2179-2 
25.09.2019 Møte med Skarsvaag Boats og Servicebrygga Sammendrag 
26.09.2019 KST – Vedtak om erverv og opparbeidelse, nedsette 

forhandlingsutvalg 
19/2179-10 

29.09.2019 KST – Egengodkjenning detaljreguleringsplan 18/3421-56 
30.09.2019 Frafall innsigelse Fylkesmannen – formelt brev 18/3421-57 
02.10.2019 Møte Statsforvalteren  
08.10.2019 Info FSK  
09.10.2019 Møte med Skarsvaag Boats og Servicebrygga Sammendrag 
10.10.2019 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter Sammendrag 
17.10.2019 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter Sammendrag 
23.10.2019 Info FSK Sammendrag 
29.10.2019 Forhandlingsutvalget (NYTT) uten interessenter Sammendrag 
08.11.2019 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter Sammendrag 
20.11.2019 Info FSK – Avtale med interessenter Sammendrag 
25.11.2019 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter Sammendrag 
03.12.2019 Info FSK – Informasjon fra forhandlingene Sammendrag 
11.12.2019 Info FSK – Fullmakt til Forh.utv. videre forhandlinger Sammendrag 
13.12.2019 Forhandlingsutvalget –Møte med interessenter  
19.12.2019 KST – Vedtak om å ferdigstille avtaler med interessenter 19/2934-3 



07.01.2020 FSK - Klagebehandling høringsuttalelser 18/3421-77 
26.03.2020 Kontrakt med entreprenør Oversendt 
17.04.2020 Møte med Skarsvaag Boats  
24.04.2020 Fylkesmannen – vedtak ugyldig, basert på klagebehandling. Saken 

sendes tilbake til kommunen for ny behandling 
18/3421-85 

01.05.2020 Igangsettelse ihht avtale med entreprenør  
08.05.2020 Rambøll – Notat Hubro – unntatt off. 18/3421-88 
08.05.2020 Vurdering Naturmangfold (Hubro), brev til Fylkesmannen 18/3421-89 
14.05.2020 TrFK - Tillatelse mellomlagring  
18.05.2020 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter  
03.06.2020 Møte med Statsforvalteren  
10.06.2020 IG Mellomlagring Frøya kommune 20/1222 21 (-29, -

32, -38) 
16.06.2020 Info FSK – Tilleggskostnader Masselagring  
17.06.2020 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter  
18.06.2020 Endringsordrer – masselagring Oversendt 
06.07.2020 HOAT – Ny førstegangsbehandling – høring 18/3421-99 
01.09.2020 Fylkesmannen – Høringsuttalelse - med bakgrunn i 

naturmangfoldloven § 9 (føre var prinsippet) varsles innsigelse til 
etablering av næringsområdet  

18/3421-128 

07.09.2020 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter  
15.09.2020 Info FSK – Innsigelse SF, Uni NOR  
15.09.2020 FSK - Sammendrag forhandlinger 19/2877 
23.09.2020 Møte med Statsforvalteren  
09.10.2020 Forhandlingsutvalget: Møte med interessenter  
13.10.2020 Info FSK  
06.11.2020 Forhandlingsutvalget: Møte med Skarsvaag Boats  
26.11.2020 KST - ANDREGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN -  

Frøya kommune vedtar å egengodkjenne detaljreguleringsplan. 
Planen vedtas mot innsigelse fra sektormyndighet, og unntas 
dermed rettsvirkning inntil innsigelse er avgjort ved mekling 
mellom kommunen og aktuelle sektormyndighet, eller av aktuelt 
departement hvis mekling ikke fører fram, jf. plan- og 
bygningsloven § 5-6. 

18/3421-142 

27.10.2020 Info FSK  
11.11.2020 Info FSK  
30.11.2020 Fylkesmannen - ANMODNING OM MEKLINGSMØTE 18/3421-144 
15.12.2020 Planlagt ferdigstillelse ihht avtale entreprenør  
18.12.2020 Møte med Entreprenør (m/ AMG)  
12.02.2021 Meklingsmøte Statsforvalteren 18/3421-154 
16.02.2021 Info FSK  
16.02.2021 Juridiske avklaringer med Bjerkan Stav  
12.03.2021 Meklingsmøte Statsforvalteren  
27.05.2021 KST - Frøya kommune vedtar å sende innsigelsen fra 

Statsforvalteren i Trøndelag til Kommunal- og 
Moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse jmf. PBL § 5-6, 
med bakgrunn i meklingsmøte den 12.02.2021, som ikke førte 
frem. 

18/3421-157 

25.06.2021 Oversendelse innsigelsessak til KMD 18/3421-160 
10.01.2022 Kommunal- og Distriktsdepartementet – endelig avgjørelse 18/3421-164 
29.11.2021 Klima- og Miljødepartementet - uttalelse 18/3421-165 

 



KONTRAKT OM UTFRELSE AVBYGGE- OG

ANLEGGSARBEIDER
ETTER NS 84O5 NORSK BYGGE- OG ANLEGGSKONTRAKT

AVTALEDOKUMENT

Mellom Frøya kommune som byggherre

Organisasjonsnr.:

964982597

Telefonnr.:

72463200

E-post:

postmottak@froya.kommune.no

Telefaksnr.:

Adresse: Rådhuset

Postnr.: 7260 Poststed: Sistranda

og KN Entreprenør AS som entreprenør

Organisasjonsnr.: 990944377 E-post: post@kn-entreprenor.no

Telefonnr.: 97548920 Telefaksnr.:

Adresse:

Postnr.: 7242 Poststed: Knarrlagsund

er det inngått følgende avtale:
...

»

1 Kontraktarbeid (NS 8405, punkt 2.6)

Entreprenør påtar seg autfre følgende kontraktarbeid for byggherren:

Uttian naeringsomrade VVA



- ---·-

----------------------------- Sl(!<,

ktsdokumentene, jf NS 8405, 3.1, samt flgend.
• var med kontra s ' Ø\rrf'
' sams . tk trakten. Disse dokumentene skal ha folgen«, "t
dokumenter tilknyttet om "pr,

tit\

Dette avtaledokument
Framdriftsplan, revidert 20.03.2020

P . et mengdebeskrivelse vedr SJØledning og kummer av17.033
rise ledriv "?O2

VA-tegninger og beskrivelse sjø e nmng
Referat fra kontraktsmøte 09.03.2020
Tilbud fra KN Entreprenør av 07.09.2019
Konkurransegrunnlaget (deler vedlagt)

NS 8405 (ikke vedlagt)

1
2

3
4

5

6

7

8

2 Kontraktssum (NS 8405, punkt 2.8)

Kontraktsarbeider skal utføres for:

Kontraktssum:

SUM tilbud 07.09.2019

Priset mengdebeskrivelse sjøledning og kummer

4

14 894 635

1121114

SUM eks mva

MVA

16 015 749

4003 937
SUM inkl. mva 20 019 686

Alternativ 1: Kontraktssummen indeksreguleres.

 Alternativa:

Kontraktssummen indeksreguleres etter totalindeksmetoden i henholdtilN

'

8405, 27.1. Ve regu eringen enyttes øgen emn e s: ..

12]Alternativ b:

Komtraktssummen indeksreguleres slik: "

Sum opprinnelilg tilbud 07.09.2019 kr. 14.894.635,- eks mva

indeksreguleres med byggekostnadsindeks for «Veganlegg, i alt»,

for 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020.

 Alternativ 2: Kontraktssummen indeksreguleres ikke.



4 "engdekontrol l (Nvs ga
•  Punkt  27.2y

D Alternati.,1: Entreprenøren skal for

med å kontrollere de i tilbuds- ,,_"eta mengdekontrollog gis frist tll .

eler konkurransegrunnlaget angitte menader.

D Alternat;., 2: Entreprenøren h f

konkurransegrunnlaget a ·ttar oretatt mengdekontroll"" de I tilbuds- eller

· Ingi .emengder.

Alternativ 3 ·  Entrepr

. enøren skal ikke foreta mengdekontroll

side3 av6
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...······....

Pastastorredi,"" it
Påslag for andrekostnader: iht tilbud

"eeningsarbeider (Ns 84os, a, 4,
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rtieneste, men eksklusilfe mer.,erdlavglft:

, u av ·.09.2019

Entreprenørenssikkerhetsstillelse (NS 8405, punkt 9.2, jf. 9,1)

®Alternativ 1: Entreprenøren stiller sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser med

kr. 2.001.969,- som tilsvarer 10 % av kontraktssummen. Sikkerheten

nedtrappesetter overtagelsen i samsvar med NS 8405 pkt. 9.2.

Som sikkerheti form av selvskyldnerkausjon

@Alternativ a}: Sikkerheten skal stilles i form av selvskyldnerkausjon.

 Alternativb}: Sikkerhetenkanogsåstilles somforsikring som tilsvarer

selvskyldnerkausjon.

OAlternatlv2:Entreprenørenstiller ikke sikkerhet .

..
sltterhetsst1ire1se (NS 8405,punkt9.3, jf. 9.1)

Bvggh rren stiller sikkerhetforsinekontraktsforpliktelser med kr.

1: yggherren stiller

····«...Somtilsvarer15%av kontraktssummen.



- -

,
4,--, • j4nerkausjon stilles ved bruk aVBfa'•• form av selvskyld ken- sikkerhet •5om

............. 
kal stilles i form av selvskyldnerkausi·o

.4):  Sikkerheten s' 

on,
Alternatwv ': 

a.a. h t n kan også stilles som forsikring som tilsvt·,v b)· Sikker e e 
arer

0 Alte rna · .selvskyldnerkausJon.

. . herren stiller ikke sikkerhet.181 
Alternativ 2. Bygg

••

8

8.1

Forsikring (NS 8405, punkt 10)Forsikring av kontraktsarbeidet, jfr NS 8405 10.1
Alternativ 1: Entreprenren forsikrer

Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattestene for kontroll senInnen oppstart.

181 
Alternativ a): Forsikringen gjelder inntil hele kontraktsarbeidet er overtattav byggherren.

 Alternativ b}: Forsikringen gjelder inntil alle arbeider vedrørPnrlebyggeteller anlegget er overtatt av byggherren.

 Alternativ 2: Byggherren forsikrer.

8.2 Ansvarsforsikring, jfr NS 8405 10.2Entreprenøren skal forelegge byggherren forsikringsattest for kontroll innen
oppstart.

9 Tidsfrister (NS 8405, punkt 34.1 og 19.7)Det er fastsatt følgende tidsfrister:

Igangsettelse-:
Frist for ferdigstillelse:

01.05.2020
15.12.2020

Andre dagmulktbelagte frister: IngenTidsfrister som ikke er dagmulktbelag: IngenTidsfrister for byggherrens leveranser og medvirkning: Ingen



10

Al ternati 1: For vr. ,, 
1'8 gjelder de t4;

kontraktsdokunienter. 
, s rister son, er oppført i de øvrige

DJAlternativ 2: Ovenstaena 44.,,

dUdsfrister avlser de t4¢,

?"Vee kontaktsdoku#. 
""dsfrister somer opt#4

Partenes representanter (NS 8405
,  Punkt 6)

Byggherrens representant:

Frøya kommune v/ Nils J

en Karlsen,nils_karlsen@froya.kom4, no

-

Entreprenørens representant:

KevinNordbotn, post@kn-entreprenor.no

Påslag for tiltransport eller byggeplassadministrasjon og

fremdriftskontroll (NS 8405, pun As.a

Det gjelder følgende påslag:

Tiltransport: ..... % av tiltransportert entreprenørens endelige og totale vederlag

eksklusiv merverdiavgift.

Byggeplassadministrasjon Og fremdriftskontroll: ..... % av administrert

sideentreprenørs endelige og totale vederlag eksklusive merverdiavgift.

side Sav 6

Særskilt avtale orn avdragsbetaling (NS 8405, punkt 28.1)

Det fastsettes følgende særskilte bestemmelse om avdragsbetaling: 
.

" ·,.._.
T.J•

arslerog krav (Ns 84o5, punk«s)

Avtalteadresser for varslerg krav:

'..,, ,.

Byggherren:Prosjektutvikling Midt-Norge AS v/ Jørgen Olsen jorgen@pumn.no

Entreprenren:  Kevin  Nordbotn, post@kn-entreprenor.no

Alternativ 1: Varsler og kra kan gis ved elektronisk kommunikasjon .

...

DAIternativ1: Varsler og krav kan ikke gis ved elektronisk kommunikasjon.

TIitransport(NS 8405, punkt16.1)

· til (antall) sideentreprenører som bhr

0 Entreprenøren får tiltransportert innti •••.•..

hansunderentreprenører.
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 Alternativ 1: Tiltransport av sideentreprenører anses son

. 
•11enentreprenørens kontrakt. 

IJt>i\, Alternativ 2: Tiltransport av sideentreprenør anses som en nykontrakt. 

'Alminnelig kontraksbestemmelserFor denne avtalen gjelder NS 8405 2. utgave Norsk bygge- og anteeesl

16 Særlig bestemmelser. p ol \
v · \ \ ,=.ado., egg.,er

I ,

Denne avtaledokument med bilag er utferdiget i 2 -to- eksemplarer, hvoravett
eksemplar til hver av partene. ·

el, den
--_I

by ,,..,.



» PROSJEKT
UTVIKLING Endringsordre (EO) for NS 8405

Endringsordre
Endringsordre nr: Revisjons nr: Prosjekt: Kontrakt:
2 0 Uttian Næringsområde KN Entreprenør AS

Entreprenørens krav om endringsordre (hvis sendt):

Beskrivelse av endring:
l det tilfellet at det ikke gis igangsettingstillatelse eller oppstartstillatelse for Uttian Naeringsomrade, foretas
uttransport av mellomlagrede masser til entreprenrs depot. Endringen innebærer opplasting, uttransport og
opprydding på mellomlager etter nærmere ordre fra byggherren, og må sluttføres innen 3 måneder fra byggherrens
varsel.
Masser på mellomlager vil vaere entreprenrs eiendom. Tillatelse til mellomlagring fra grunneier og
byggesaksmyndighetene er byggherrens ansvar.
Mengder utover 10.000 pam3 er entreprengrs risiko og kostnad.

Konsekvenser for: Oppgjørsform:

 HMS  Kontraktens enhetspriser C1 pkt.25.7.1.

 Kvalitet

  Justerte enhetspriser C1 pkt.25.7.2.
Fremdrift

& Pris f2l Entreprenørens tilbud Cl pkt. 25.8.3.

 Annet:  Regningsarbeider C1pkt.  25.8.2.

Hvis priskonsekvens

Følgende skal faktureres for endringsarbeidene/gar inn i kontrakten:

Post/ arbeid: Mengde: Enhetspris: Sum: Evt. avtalt pris:
Mellomlagring, håndtering, opplasting og opprydding Inntil 100 kr 1.000.000 kr
på mellomlager 10.000 Eks mva Eks mva

pam3

Folgende gar ut av kontrakten:

Netto priskonsekvens (sum inn i kontrakt minus sum ut av kontrakt): 1 L000.000 eks mva NOK
For byggherren For entreprenøren

N

Dato: Sign: ( Dato: Signffe. ae,18.06.2020 _ye S¢- o2e ea,
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PROSJEKT
UTVIKLING Endringsordre (EO) for NS 8405

Endringsordre
Endringsordre nr: Revisjons nr: Prosjekt: Kontrakt:
1 0 Uttian Næringsområde KN Entreprenør AS

Entreprenørens krav om endringsordre (hvis sendt):

Beskrivelse av endring:
På grunn av forsinket igangsettingstillatelse ma eksterne fjellmasser tiltenkt utfylling på næringsområdet
mellomlagres på midlertidig depot (depot vist på vedlagt kart) i nærheten av anleggsområdet. Endringen innebærer

håndtering ifm mellomlagring, og kostnader tilknyttet dette. Endringen gjelder kun masser kjørt til mellomlager

innen 25.08.2020.

Masser på mellomlager vil vaere entreprenrs eiendom. Tillatelse til mellomlagring fra grunneier og

byggesaksmyndighetene er byggherrens ansvar.

Mengder utover 10.000 pam3 er entreprenørs risiko og kostnad.

Konsekvenser for: Oppgjrsform:

 HMS  Kontraktens enhetspriser  C1  pkt.25.7.1.

 Kvalitet

D  Justerte enhetspriser  Cl  pkt.25.7.2.
Fremdrift

5 Pris [8J Entreprenørens tilbud Cl pkt. 25.8.3.

 Annet:  Regningsarbeider  C1  pkt. 25.8.2.

Hvis priskonsekvens

Følgende skal faktureres for endringsarbeidene/gar inn i kontrakten:

Post/ arbeid: Mengde: Enhetspris: Sum: Evt. avtalt pris:

Mellomlagring, håndtering, opplasting og opprydding Inntil 50 kr 500.000 kr
på mellomlager 10.000 eks mva eks mva

pam3

Følgende går ut av kontrakten:

Netto priskonsekvens (sum inn i kontrakt minus sum ut av kontrakt): 1 soo.000 eks mva NOK

For byggherren For entreprenøren
n

Dato: • d» Dato: t e18.06.2020 2. 6 2de (cot
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Notat 
 
 
 
 
Dato 02.05.2022 

Til Nils Jørgen Karlsen/Frøya kommune 

Fra Advokat Karl Bj. Olsen 

Tema Uttian - kompensasjon ved avlysning av entreprisekontrakt 

 

            
 
1 Innledning 
Jeg viser til din henvendelse angående forhandlingene med KN Entreprenør AS vedrørende 
avbestilling av kontraktarbeidene på Uttian. Jeg går ikke her inn på bakgrunnen for saken og 
etableringen av kontrakten da dette er kjent. Jeg viser også til mitt notat datert 22.04.2022 
(oversendt noe senere) hvor noe av dette også er berørt.  
 
Jeg må understreke at jeg kjenner detaljene i den konkrete byggeprosessen dårlig, og mine 
konklusjoner må leses i lys av det. Mine vurderinger bygger i all hovedsak på det skriftlige 
materialet jeg har fått. 
 
Omtrent samtidig med arbeidene på Uttian ble det inngått kontrakt med samme entreprenør 
om g/s- veg på Sistranda. Entreprenøren hadde i den kontrakten forbeholdt seg 
eiendomsretten til eventuelle overskuddsmasser. Bruken av disse overskuddsmassene 
hadde han lagt inn i tilbudet på Uttian, noe som bidro til at kunne tilby en lavere pris enn de 
øvrige tilbyderne. 
 
Det er på det rene at de arbeider kontrakten på Uttian omfatter ikke kan gjennomføres og at 
arbeidene derfor må avbestilles. Entreprenøren er også bedt om å presentere sitt krav i 
forlengelsen av det (ref. brev fra KN datert 31.01.2022.   
 
Avbestilling er regulert i kontrakten gjennom NS 8405 – som er en del av kontrakten. Den 
relevante bestemmelsen der lyder. 
 



 
 
 
  

 
           

 
 
 
 2 av 4 

 
 
 
2 Oppgjøret ved avbestilling 
2.1 Generelt 
Det følger av bestemmelsen at entreprenøren skal ha erstatning «for det tapet han lider». 
Bestemmelsen innebærer at arbeidet skal kunne fratas entreprenøren, men han skal ikke 
tape på dette. Dette kan høres enkelt ut, men innebærer i praksis avveining av en rekke 
momenter dersom man skal gå i dybden og forsøke å beregne en erstatning nøyaktig. Oftest 
løses slike saker minnelig på et nivå partene finner akseptabelt – uten at man fingransker 
alle tenkelige momenter. 
 
Det er entreprenøren som må begrunne tapet – og han har således bevisbyrden i saken. 
 
Tapet vil bestå av en del «faste» poster, slik 
 

• Utført arbeid/rigg skal betales 
• Administrative kostnader og andre kostnader entreprenøren har hatt i forbindelse 

med kontrakten 
• Fortjeneste 

 
På den andre siden skal man også ta i betraktning om entreprenøren – ved avbestillingen – 
får frigjort kapasitet til å inngå andre kontrakter. Entreprenøren har en plikt til å forsøke å 
begrense sitt tap, og i den grad eventuelle nye kontrakter bidrar til å redusere tapet skal dette 
komme til fradrag. 
 
2.2 Denne saken 
KN Entreprenør AS beregnet opprinnelig sitt tap til kr 3 777 400.- hvor tapt fortjeneste 
utgjorde kr 1.153.133,93,-. I tillegg besto kravet av tap knyttet til endringsordre 1 og 2 (til 
sammen kr 1 500 000.-) samt en del øvrige poster. Som minnelig løsning foreslo selskapet 
samtidig at oppgjøret kunne reduseres til kr 2 300 000.-. 
 
KN Entreprenør AS har nå – etter forhandlinger – kommet frem til følgende forslag (ref. epost 
fra KN datert 28.02.2022): 
 
Garantistillelse:                   105.600,- 
Endringsmelding. 2:        1.000.000,-          
Uttak sprengtstein.           746.400,- 
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SUM:                                    1.852.000,- 
 
 
Alternativ 1. KN aksepterer en erstatning på kr: 1.852.000,- under forutsetning av at 
Frøya Kommune overtar eierskapet av massene i sin helhet der de ligger på Utian og kan 
bruke disse massene etter eget ønske. KN har da ingen forpliktelser eller eierskap til 
massene. 
 
Alternativ 2. KN aksepterer en erstatning på kr: 1.852.000,- under forutsetning av at KN 
kjører vekk massene som først tenkt og er eier av de bortkjørte massene. 
 
Det er bekreftet at en aksept av totalsummen vil innebære et endelig oppgjør etter 
avbestillingen. Jeg har også forstått det slik at FK er innstilt på å akseptere løsningen. 
Dersom løsningen aksepteres bør dette selvsagt formaliseres. 
 
Hva angår de to alternativene som er oppgitt i forslaget vil ikke jeg vurdere hva som bør 
velges. Men det fremtrer som åpenbart at dersom FK overtar eiendomsretten til steinen vil 
det tilkomme kostnader ved borttransport og lagring, dersom massene ikke kan bli liggende. 
Muligens har kommunen igangværende prosjekt hvor massene kan benyttes. 
 
Løsningsforslaget er bygget opp av konkrete elementer. For min vurdering er elementene 
som sådanne av mindre interesse, all den tid spørsmålet er om totalsummen kan forsvares 
som et oppgjør etter avbestillingen. 
 
Som nevnt under den generelle gjennomgangen skal entreprenøren ha betalt for utførte 
arbeider. Hva dette kan bestå i er uklart for meg. Herunder kjenner jeg ikke bakgrunnen for 
«uttak sprengstein», men antar at kostnadene er pådratt. Etter min mening må FK også 
betale for transporten av overskuddsmassene fra g/s-veg og frem til depot, all den tid 
kontraktene må leses separat. Jeg har dog oppfattet at FK mener dette lå inne i kontrakten 
om g/s-veg. Samtidig er det mange andre poster entreprenøren ikke har tatt med i sitt 
forslag, herunder internt arbeid entreprenøren har hatt i forbindelse med kontrakten 
(utarbeidelse av tilbud, intern rigging osv.). 
 
Ut over pådratte utgifter skal erstatningen i utgangspunktet i tillegg dekke dekningsbidraget, 
eller en andel av dette – avhengig av om entreprenøren kan inngå kontrakter til erstatning for 
den aktuelle. 
 
3 Min oppsummering 
Min oppsummering er at et oppgjør på kr 1.852.000,- ved avbestilling av en kontrakt med en 
kontraktsverdi på kr 16.015.749, - og hvor det er utført en del arbeider som skal 
kompenseres gjennom totalsummen - høres rimelig ut. Oppgjøret utgjør noe over 10% som 
snarere er lavt enn høyt i et slikt tilfelle. 
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Notat 
 
 
 
 
Dato 22.04.2022 

Til Kommunedirektøren/Frøya kommune 

Fra Advokat Karl Bj. Olsen 

Tema Div. forhold knyttet til reguleringsplan Uttian 

 

            
 
1 Innledning 
Vi er kontaktet i forlengelsen av arbeidet med reguleringsplanen på Uttian som senere ble 
underkjent av KMD. Under arbeidet med planen ble det også gjort et betydelig arbeid for å 
kunne realisere formålet med planen, nemlig etablering av et næringsområde. Arbeidet besto 
hovedsakelig i å sikre rettigheter til området – som var eid av private, samt forhandlinger 
med aktuelle interessenter som ønsket å etablere seg på området. Det ble også gjort avtale 
med entreprenør for opparbeidelse av arealet. Som følge av at reguleringsplanen ikke ble 
endelig godkjent av departementet var arbeidet og kontraktene fånyttes og kommunen har 
pådratt seg en god del kostnader.  
 
Fra politisk hold er det stilt spørsmål om Frøya kommune er pådratt unødvendige utgifter i 
tilknytning til realiseringen av planlagt næringsområde. 
 
For vår vurdering har vi hatt tilgang til de vedtak som er fattet i saken samt en god del 
ytterligere dokumentasjon – som viser den formelle behandlingen av de forskjellige forhold. 
Det er dokumentene som danner grunnlaget for vår vurdering. 
 
Vi har også fått inntrykk av at det underveis var et sterkt ønske om å realisere formålet med 
planen raskt, kanskje særlig med utgangspunkt i at bedrifter hadde meldt interesse om 
etablering på området og hvor det var viktig å legge til rette for dette. 
 
Vi kjenner heller ikke til hva det muntlig kan være orientert om og som eventuelt kan ha 
dannet grobunn for en oppfatning av at de tiltak som ble gjennomført hadde politisk 
forankring. Vi ser av dokumentene at det skulle etableres et «forhandlingsutvalg», men noen 
dokumentasjon rundt utvalgets arbeid som eventuelt kunne kastet lys over saken. 
 
 
2 Kort kronologi 
2.1 Oppstarten - 2018 
Oppstarten av reguleringsarbeidet på Ellingsholmen skriver seg fra 2018 da formannskapet 
besluttet følgende (sak 158/18 – mulighetsstudie næringsareal Uttian) 
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I forlengelsen av dette vedtaket ble arbeidet med grunnerverv satt i gang, og noe senere 
startet prosessen med å finne entreprenør som kunne utføre anleggsarbeidene 
(anbudskonkurransen). 
 
2.2 Reguleringsplan 1 - vedtatt 26.09.2019 
Parallelt med arbeidet med kommuneplanen ble det også arbeidet med en ny 
reguleringsplan for næringsområdet på Uttian.  
 
I Fylkesmannens innspill til varselet om oppstart av planarbeidet (brev 05.03.2019) var 
forholdet til hubro ikke nevnt. Fokuset lå i hovedsak på arealets størrelse, utfylling i sjø mv. 
 
Etter at planen var lagt ut til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen uttalelse ved brev dat. 
20.08.2019. Uttalelsen inneholdt bl.a. en innsigelse knyttet til naturmangfold, slik: 
 

Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 og rundskriv T-
2/16, pkt 3.11 og Naturmangfoldloven §§ 7 og 8 innsigelse til reguleringsplanen inntil 
det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere konsekvensene av de foreslåtte 
tiltakene. 

 
Innsigelsen avfødte kontakt og korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen. Bla 
annet ble det fra Fylkesmannens side etterlyst en utdyping av forhold rundt «fugl», herunder 
om «…planområdet kan ha noen verdi for fugl, …» (epost fra Fm datert 27.08.2019). 
 
Fylkesmannens spørsmål ble svart opp av kommunen ved brev av 30.08.2019. Hubro var 
ikke konkret nevnt i kommunens tilbakemelding. 
 
Etter at relevante avklaringer var gjort trakk Fylkesmannen innsigelsen. Varsel om at 
innsigelsen ville bli trukket ble først sendt pr epost 05.09 og ble senere fulgt opp pr brev 
24.09.2019.  
 
2.3 Vedtak om grunnerverv og opparbeidelse – 26.09.2019 
I forlengelsen av at reguleringsplanen ble vedtatt fattet kommunestyret følgende vedtak: 
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Vi har forstått det slik at det er dette vedtaket som anføres som grunnlag for å iverksette og 
gjennomføre nødvendig grunnerverv for gjennomføring av det planlagte næringsområdet, og 
for etablering av kontrakt med entreprenør for opparbeidelse av arealet. 
 
2.4 KPA vedtatt 23.10.2019 
Næringsområdet på Uttian var innarbeidet ved revisjonen av KPA, opprinnelig med et større 
areal. I samordnet uttalelse datert 24.04.2019 la Fylkesmannen inn diverse innsigelser mot 
planforslaget, også i forhold til det planlagte næringsområdet N6, men hubro var ikke konkret 
nevnt. 
 
Ved 2. gangs behandling den 23.10.2019 var området N6 redusert til omtrent tilsvarende det 
som nå er regulert og planen ble vedtatt uten ytterligere innsigelse. Innsigelsen var således 
frafalt. 
 
2.5 Grunnerverv – oktober 2019 - februar 2020 
Alle kontraktene er undertegnet av grunneierne i perioden okt. – des. 2019 (bortsett fra en i 
april 2020). 
 
Alle kontraktene er undertegnet av ordfører den 13.02.2020 (bortsett fra en i nov. 2020) 
 
2.6 Avtale om opparbeidelse - mars 2020 
Etter forutgående anbudsrunde ble det signert kontrakt med KN Entreprenør AS den 20 og 
26.03.2020. Kontraktsum kr 16 015 749 ex mva. 
 
Konkurransen om oppdraget ble gjennomført i god tid før 26.09.2019 og etter hva vi forstår 
var tilbyder valgt da vedtaket var fattet. Vedtaket vedrørte finansieringen. 
 



 
 
 
  

 
           

 
 
 
 4 av 12 

 
2.7 Klage – opphevelse - 24.04.2020 
Kommunens planvedtak ble senere opphevet etter klage. 
Fylkesmannens opphevelse av planvedtaket var begrunnet i at vesentlige opplysninger i 
saken – som kan ha virket bestemmende for planvedtaket – ikke hadde kommet frem i 
saken. Av den grunn fant Fylkesmannen at planvedtaket var ugyldig, jfr. fvl § 41. 
 
De vesentlige opplysninger det siktes til er innholdet i epost fra Pearson den 09.09.2019 om 
at «Utvikling av et industriområde ved Uttian, som høyst sannsynlig vil forringe kvaliteten for 
en rekke av hubroens vanligste byttedyr i området, vil dermed være svært uheldig for den 
lokale hubropopulasjonen på Frøya.» 
 
2.8 Reguleringsplan 2 vedtatt (mot innsigelse) - 26.11.2020 
Reguleringsplan 1 og reguleringsplan 2 er samme plan med identisk kart og bestemmelser.  
 
Etter at planvedtaket var opphevet ble planen tatt opp til ny behandling. Det ble i den 
forbindelse utført ytterligere sakkyndige utredninger knyttet til mulige konsekvenser for arter 
og naturmangfold og i forhold til naturmangfoldloven § 12, i håp om å kunne å imøtegå 
Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve det opprinnelige planvedtaket. 
 
Etter vedtak om utlegging til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen innsigelse mot planen 
ved brev datert 24.08.2020. 
 
Mekling ble gjennomført hos statsforvalteren 12.02.2021, men førte ikke til at innsigelsen ble 
løst. 
 
Kommunen vedtok reguleringsplanen – mot innsigelsen – den 27.05.2021. 
 
2.9 Opphevelse av planen – 10.01.2022 
Etter forutgående behandling, inkl. befaring opphevet KMD planvedtaket. 
 

 
 
2.10 Oppsummering 
Sammenstillingen ovenfor viser at reguleringsplanen for Uttian var gjenstand for omfattende 
behandling, også politisk. Sammenstillingen viser også at det ble inngått avtaler om erverv 
av grunn før reguleringsvedtaket var endelig (under klagebehandling), og at det – før det 
forelå et endelig reguleringsvedtak – ble inngått avtale med entreprenør om opparbeidelse 
av arealet. 
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3 Erverv av grunn 
3.1 Innledning 
Vi har fått opplyst at grunnervervet er forestått av det innleide firmaet Dekar, som også har 
utferdiget kontraktene. 
 
Vedtatt (ikke godkjent) plan hadde slik avgrensning: 
 

 
 
Erverv av grunn har omfattet Ellingsholmen og Litlørsøya i sin helhet.  
 

 
 
Bakgrunnen for at øyene er ervervet i sin helhet skyldes formodentlig et ønske fra 
grunneierne, som vi antar har satt dette som vilkår for å inngå en frivillig avtale.  
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Slik vi oppfatter det er dette øyer som ligger i sameie mellom en rekke eiendommer – og det 
foreligger et større antall kjøpekontrakter som omhandler ideelle andeler av øyene. Vi har 
ikke sett nærmere på dette og har tatt utgangspunkt i de kontraktene som foreligger. 
 
Kontraktene ser ut over å være ens for alle, med mindre avvik uten betydning her.  
 
Alle kontraktene er undertegnet av grunneier i perioden okt. – des. 2019 (bortsett fra en i 
april 2020). 
 
Alle kontraktene er undertegnet av ordfører den 13.02.2020 (bortsett fra en i nov. 2020) 
 
 
4 KN Entreprenør AS 
Anbudskonkurranse (offentlig anskaffelse) om opparbeidelse av næringsområdet ble – etter 
en tids forberedende arbeider - satt i gang på sommeren 2019, før reguleringsplanen var 
endelig vedtatt. Det var imidlertid ikke den gang stor grunn til å tro at reguleringsplanen ville 
bli underkjent.  
 
I konkurransegrunnlaget var det lagt til grunn følgende fremdrift: 
 

 
 
I konkurransen var det tatt følgende forbehold: 
 
1.5 Forbehold om tillatelser eller finansiering 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at 
prosjektet får tilfredsstillende finansiering og myndighetenes godkjenning. Tilbyder kan ikke 
kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst som følge av bortfall av vedtatt 
finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn. 
 
Etter gjennomført konkurranse ble det undertegnet kontrakt med KN Entreprenør AS den 20 
og 26.03.2020. Kontraktsum kr 16 015 749 ex mva. Kontrakten var en ordinær kontrakt i 
henhold til Norsk Standard 8405 og innehold ingen bestemmelser eller forutsetninger knyttet 
til reguleringsplanarbeidet.  
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I og med at reguleringsplanen senere ikke ble godkjent måtte de arbeider som var bestilt 
avbestilles – og håndteringen av en slik avbestilling er regulert i den aktuelle 
standardkontrakten. Avbestilling innebærer at entreprenøren har krav på betaling for utførte 
arbeider, i tillegg til tapt fortjeneste. Det pågår pt forhandlinger rundt dette oppgjøret, men vi 
kjenner ikke detaljene i dette. 
 
 
5 Skarsvåg Boats AS og Servicebrygga AS 
For oss ser det ut til at det ble lagt svært mye arbeide ned i å tilrettelegge for at Skarsvåg 
Boats AS og Servicebrygga AS skulle kunne etablere seg innenfor det planlagte 
næringsområdet. Etableringen skulle sikres gjennom en festeavtale – som vi ga bistand til 
utformingen av. En festeavtale forutsatte selvsagt at kommunen hadde rådighet over 
festegrunnen, dvs. at kjøpekontraktene var etablert og gjennomført i form av overskjøting. 
 
Etter forhandlinger med de to selskapene og etter et omfattende arbeid internt i kommunen, 
fattet kommunestyret slikt vedtak 19.12.2019:  
 
 

 
Det ble ikke sluttført og undertegnet noen avtale med de to selskapene – men i skrivende 
stund kan vi ikke si om dette skyldtes plansaken eller andre forhold. Kommunen har uansett 
ikke pådratt seg noen forpliktelser i forhold til de to. 
 
 
6 Vurdering 
6.1 Generelt 
Det er på det rene at Frøya kommune har pådratt seg kostnader til grunnerverv og til 
entreprenør i forsøket på å etablere et næringsareal ved Uttian. Dette er kostnader som – 
hva angår grunnerverv – først på lang sikt eventuelt vil kunne omsettes i etablering av et 
næringsområde. Hva angår kostnader til entreprenør knyttet til avbestilling av 
kontraktarbeider må kostnadene anses som tapt i sin helhet. 
 
Grunnlaget for etablering av de aktuelle avtalene anføres å være kommunestyrets vedtak av 
26.09.2019, samme dag som reguleringsplanen første gang ble vedtatt. Før vedtaket var alle 
innsigelser mot planen – og KPA, hvor planområdet var inntatt – avklart. Det gjensto 
imidlertid å se om det kunne komme klager, og behandlingen av dem. 
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Denne saken vedrører administrasjonens, dvs. kommunedirektørens fullmakt og 
handlingsrom – som er bestemt i delegasjonsreglementet, eller i vedtak i den enkelte sak.  
Kommunestyrets vedtak den 26.09.2019 var i dette tilfellet en marsjordre til 
kommunedirektøren/adm. om å gjennomføre det som var bestemt. Ytterligere vedtak knyttet 
til inngåelse av de avtaler som måtte inngås var strengt tatt ikke nødvendig, forutsatt at 
avtalene ble holdt innenfor de økonomiske rammer – og øvrige forutsetninger – som lå inne i 
vedtaket.  
 
Etter vår mening er det naturlig å tolke inn i vedtaket en forutsetning om at eventuelle avtaler 
skulle bidra til å realisere det regulerte næringsområdet. Det ligger i dette at dersom det var 
aktuelt å inngå forpliktende avtaler før reguleringsplanen var endelig – og som ville innebære 
en økonomisk risiko for kommunen – så ville det kreve en fornyet behandling.  
 
 
6.2 KN Entreprenør AS 
6.2.1 Bestilling og avbestilling 
Den offentlige anskaffelsen av entreprenør for opparbeidelse av næringsområdet startet opp 
sommeren 2019, på et tidspunkt det ikke forelå vesentlige grunner til å tro at 
reguleringsarbeidet ikke ville føre frem. Kontrakt med KN Entreprenør AS ble undertegnet i 
mars 2020. På dette tidspunktet lå klagen på reguleringsvedtaket til behandling hos 
Fylkesmannen, og en avgjørelse var forventet om ikke lenge.  
 
Senere har kommunen måttet avbestille arbeidene fordi reguleringsplanen (plan 2) ble 
underkjent av departementet. Avbestillingen vil medføre kostnader for kommunen, men 
forhandlingene om dette er ikke sluttført. 
 
Signering av kontrakten- uten forbehold – innebar en risiko for kommunen. Det var på det 
tidspunktet ikke endelig avklart om arbeidene kunne gjennomføres.  
 
Før en offentlig anskaffelse er sluttført kan konkurransen avlyses – dersom det foreligger 
saklig grunn. Straks det er skrevet kontrakt er konkurransen sluttført og den kan ikke lenger 
avlyses, da må arbeidene avbestilles – og oppgjøret blir regulert i henhold til bestemmelsene 
i NS 8405. 
 
Dette betyr ikke at kommunen den gang uten videre kunne ha avlyst konkurransen – uten 
risiko for erstatningskrav. Som nevnt må det foreligge en saklig grunn. Det kan foreligge en 
saklig grunn dersom det er tatt nødvendige forbehold knyttet til det forhold som senere skal 
begrunne avlysningen. I rettspraksis er det et utall avgjørelser av tvister i saker om det 
foreligger tilstrekkelig saklig grunn. I dette tilfellet var det inntatt et generelt forbehold i 
konkurransegrunnlaget, men det er ikke gitt at forbeholdet ville ha vært tilstrekkelig klart og 
dekkende i denne situasjonen. Vi har ikke gått i dybden på dette, men ser ikke bort fra at det 
ville kunne ha kommet krav om erstatning fra KN Entreprenør AS dersom konkurransen 
hadde blitt avlyst. 
 
Dersom det ble vurdert fremsto det muligens som lite relevant å avlyse konkurransen på det 
tidspunktet. Vel var reguleringsplanen påklaget, men det var ikke klagen som sådan, men 
opplysninger som hadde kommet inn til Fylkesmannen «fra siden» (epost fra Pearson 
09.09.2019) som begrunnet Fylkesmannens avgjørelse. Det var ellers liten grunn til å tro at 
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den foreliggende klagen i seg selv ville føre frem. Dette måtte man naturlig nok også se i lys 
av at dersom konkurransen ble avlyst måtte den startes på ny dersom klagen ikke førte frem 
– og planvedtaket ble stadfestet. En slik løsning ville ha medført betydelig forsinkelse og 
ytterligere kostnader. 
 
Alternativt kan man se for seg at underskrift på kontrakten ble utsatt inntil klagen var avgjort. 
Det må da tas i betraktning at man allerede var betydelig på overtid i forhold til forutsatt 
fremdrift – og at det antagelig var uklart når avgjørelse i klagesaken ville foreligge. 
 
6.2.2 Endringsmeldinger 
KN Entreprenør AS var allerede i gang med et prosjekt for kommunen (gang/sykkelveg 
Sistranda) da avtalen om Uttian kom i stand. På det igangværende prosjektet var det en god 
del overskuddsmasser som kunne nyttes til opp-/utfylling på Uttian og det ble etablert et par 
tilleggsavtaler rundt dette, i form av «endringsordrer» i tilknytning til kontrakten om Uttian 
(endringsordre 1 og endringsordre 2). 
 
Utgangspunktet for endringsordrene var kontrakten om g/s-veg. Det fulgte av den kontrakten 
at overskuddsmassene tilfalt entreprenøren. En slik løsning er helt vanlig fordi byggherren da 
slipper å ta ansvar for overskuddsmassene. I motsatt fall må byggherren ha tilgjengelig 
deponikapasitet – og selv dekke kostnadene ved transport til deponi. Det dertil ofte 
økonomisk gunstig at entreprenøren har ansvaret fordi han kan gjøre seg nytte av massene i 
andre pågående eller kommende prosjekt – noe som kan gi lavere kontraktsum. 
 
I større prosjekt – og hvor byggherren har andre «gryteklare» prosjekt hvor det er behov for  
masser  - kan det avtales at overskuddsmasser skal transporteres dit. Det vil kunne 
innebære merkostnader – og at byggherren har alle forhold plass når anbudskonkurransen 
settes i gang (regulering, avtaler med grunneiere osv.). 
 
I kontrakten om g/s-veg var håndteringen av massene beskrevet slik (anbudet) 
 

 
 
I sluttoppgjøret for kontrakten fremgår følgende om oppgjøret knyttet til transport av masser: 
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Konkurransen om kontrakten om opparbeidelsen av næringsområdet på Uttian var en 
separat konkurranse. KN Entreprenør AS vant også denne. Etter hva jeg har fått opplyst 
berodde mye av prisforskjellen i at KN Entreprenør AS hadde masser tilgjengelig (fra g/s-
prosjektet).  
 
Kontrakt om opparbeidelsen på Uttian ble inngått i mars 2020, men arbeidene kunne ikke 
settes i gang. Massene kunne heller ikke lagres innenfor det planlagte anleggsområdet – og 
måtte mellomlagres (deponeres). Slik mellomlagring innebærer merarbeid som 
entreprenøren kan kreve ekstra betalt for. Dette er regulert slik i Endringsmelding 1 datert 
22.06.2022: 
 

 
 
Samme dag ble det gjort en avtale som ville bli aktuell for det tilfellet det ikke ble gitt 
igangsettings- eller oppstarttillatelse for anleggsarbeidene. Dette i form av Endringsmelding 2 
som lød slik: 
 

 
 
På grunn av at arbeidene ikke lot seg gjennomføre har begge endringsordene blitt aktuelle. 
Kontraktarbeidene måtte avbestilles og det må nå skje oppgjør i hht. NS 8405 pkt 38. 
Utgangspunktet er da at Entreprenøren har krav på å få erstattet sitt økonomiske tap. Dette 
innebærer at har må få betalt for det som er utført eller må utføres, for riggkostnader og 
andre pådratte utgifter. For øvrig har han krav på å få erstattet tapt fortjeneste. 
 
Endringsmeldingene omhandler to forskjellige situasjoner som ikke helt ut kan inntre 
samtidig og etter min mening ligger noe av den samme kostnaden inne i begge 
endringsmeldingene. 
  
Endringsmelding nr 1 bygger på at massen skulle mellomlagres og senere flyttes til 
anleggsområdet. Mellomlagringen er etablert på et område eid av Trøndelag 
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Fylkeskommune. Isolert sett innebærer mellomlagringen en fordyrelse fordi man ville få en 
ekstra omlasting før massene ble lagt ut på anleggsområdet, og jeg antar at det er 
omlastingskostanden som for det vesentlige ligger inne i merkostnaden.  
 
Men det er ikke det som skjer nå. Nå blir massen (antagelig) transportert direkte fra 
mellomlageret og til E`s lager. Kostnaden ved flytting fra depot til anlegg oppstår derfor ikke. 
Det oppstår en kostnad ved flytting fra depot til E`s lager. Det ser for meg ut til at begge 
endringsmeldingene inneholder kostnadene til flytting fra mellomlageret (til anleggsområdet 
eller til entreprenørens depot), men kostnadene kan pådras bare en gang.  
 
Det pågår diskusjoner rundt «sluttoppgjøret» etter avbestillingen av kontraktarbeidene hva 
angår Uttian og jeg legger til grunn at spørsmålet blir håndtert der. 
 
 
6.2.3 Er det betalt «for mye» for håndtering av steinmassene? 
Det er ikke unaturlig å spørre seg om Frøya kommune har betalt flere ganger for den samme 
flyttingen av steinen, all den tid det inngikk en kostnad for dette i kontrakten om g/s- veg – og 
det kreves betalt for «det samme» nå. 
 
Forholdet er imidlertid at kontraktene må leses separat, og byggherren har bare en 
begrenset rett til å pålegge entreprenøren endringer. 
 
Entreprenørens rett – og plikt – til å selv å håndtere overskuddsmasser i hht. g/s- kontrakten 
er ubestridt. Denne følger av kontrakten. Byggherren kan pålegge entreprenøren endringer 
med hjemmel i NS 8405 pkt. 22, men retten til å gjøre endringer er begrenset til det stykke 
arbeid som skal utføres. Byggherren kan for øvrig ikke forlange at det skal gjøres endringer i 
selve kontrakten – som for eksempel å kreve eiendomsretten til steinmassene tilbake. En slik 
endring ville forutsatt forhandlinger – og kompensasjon.  
 
Hva angår Uttian-kontrakten har kommunen opplyst til meg at det ikke er spesifisert en egen 
kostnad for transport av overskuddsmassene inn til anlegget. Dette inngår i totalprisen og det 
er derfor ikke mulig å sile ut om – og eventuelt hva av slike kostnader som dekkes gjennom 
tilbudet. Det er derfor heller ikke gitt at entreprenøren får betalt to ganger for denne 
transporten.  
 
Hva angår Endringsordre 1 og 2 viser jeg til det som er beskrevet ovenfor. Med forbehold om 
– og unntak for - at begge endringsordrene dels inneholder de samme kostnader, kan jeg 
ikke se at endringsordrene inneholder kostnader kommunen ikke er forpliktet til å betale, eller 
innebærer at det betales for noe det allerede er betalt for.  
 
6.4 Oppsummering 
Etter vår oppfatning lå de avtaler som ble inngått i forbindelse med erverv av nødvendig 
grunn innenfor rammen av det vedtak som kommunestyret fattet den 26.09.2019.  
 
Når det gjelder anbudskonkurransen og kontrakten med KN Entreprenør AS ser vi at 
situasjonen antagelig fremsto som vanskelig – hvor flere onder måtte veies opp imot 
hverandre. Konkurransen var satt i gang med et ønske om rask fremdrift – og hvor en 
unødvendig, tids- og kostnadskrevende avlysning i seg selv kunne ha medført kritikk. 



 
 
 
  

 
           

 
 
 
 12 av 12 

 
Når det til slutt gjelder om Frøya kommune gjennom g/s- vegkontrakten og kontrakten om 
Uttian har betalt dobbelt er det min oppfatning at så ikke har skjedd. 
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Saksopplysninger:   

Trafikksikkerhetsutvalget vedtok den 09.12.2021 å legge ut forslaget til kommunedelplan for 

Trafikksikkerhet for perioden 2022-2025 ut på offentlig ettersyn/høring med høringsfrist 

28.02.2022.  Høringsfristen ble utsatt en måneds tid etter forespørsel fra flere 

høringsinstanser. 

Ved høringsfristens utløp er det kommet inn 14 innspill jfr vedlagte matrise. 

Gjennomgående er ønsket om flere gang- og sykkelveger, storstilt satsning på sikring av 

skole- og barnehagevei, oppgradering vegnettet, samt fartsreduserende tiltak og sikring av 

krysningspunkter.  

Kommunedelplan for Trafikksikkerhet for Frøya  kommune 2022-2025 er en rullering av 

forrige plan, med oppdatering av mål, strategier, oppdrag og tiltak. Planen fremmes som en 

temaplan og har med dette som oppgave å konkretisere mål og strategier. 

Planen skal videre legge til rette for smidigere implementering av tiltak i 

økonomiplanleggingen. Trafikksikkerhetsplanen i seg selv medfører ikke bevilgning av 

midler til gjennomføring av tiltak, men planen blir et viktig kunnskapsgrunnlag for 

prioritering av fremtidige innspill til nye prosjekter i kommende økonomi- og 

handlingsplaner. 

Planen skal være et styringsverktøy for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 

Overordnede mål og føringer 

Stortinget vedtok i 2001 nullvisjon for alt arbeid med trafikksikkerhet. Norsk transportplan 

(NTP) har lagt en visjon om at ingen blir drept eller hardt skadd.  NTP 2018-2029 har satt et 

etappemål i 2030 som tilsvarer at antall drepte og hardt skadde i Norge er redusert med 50% 

sammenlignet med årene 2016-2020. 

 

Ansvar og samspill 

Trafikksystemet skal kunne brukes av alle og man skal kunne ferdes trygt i sitt eget 

lokalmiljø, enten man er bilist, syklist eller fotgjenger – ung eller gammel. Som veieier har 

kommunen et stort ansvar for trafikksikkerheten langs det kommunale veinettet. I henhold til 

folkehelseloven og plan- og bygningsloven har også kommunen et generelt ansvar for å 

forebygge skader og ulykker lokalt. Som eier av skoler og barnehager skal kommunen sørge 

for trygge omgivelser, inspirere og spre kunnskap, men trafikksikkerhet handler ikke bare om 

informasjon og fysiske tiltak, det handler også om bevissthet og holdninger. Trafikksikkerhet 

er derfor alles ansvar. 

 

Skoleveiene i de ulike skolekretsene varierer mye, og for mange barn og voksne fremstår 

skoleveien som utrygg. Barn som går til skolen får mosjon, frisk luft og lærer å ferdes i 

trafikken. Færre biler i skoleområdet fører til færre trafikkfarlige situasjoner. Samtidig vil 

mindre trafikkbelastning på veiene ha positive ringvirkninger for folkehelsen og for miljøet. 

Trygge skoleveier vil derfor fortsatt være et fokuspunkt i kommende periode. Å redusere 

behovet for bilkjøring vil være et viktig element i tiden, særlig med tanke på å øke myke 

trafikanters sikkerhet. Gjennomgående for alt trafikksikkerhetsarbeid i Frøya kommune som i 

landet for øvrig, ligger visjonen om at ingen skal miste livet eller bli hardt skadet i trafikken. 



 

Trafikksikkerhetsplanen for Frøya kommune 2022-2025 er en delvis revisjon av 

trafikksikkerhetsplanen fra 2016-2020, men i denne prosessen har planen vært et samarbeide 

med Hitra kommune med forutsetnig av å ha felles plan og strategier, men lokal handlings- 

og tiltaksdel i og som skal danne grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. 

Trafikksikkerhetsplanen er utarbeidet som en kommunedelplan i den hensikt i å få forankret 

denne i  overordnede planer, for å sikre sammenheng mellom nasjonal og lokal strategi.  

En viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet er å redusere antall ulykker og alvorlighetsgraden 

av disse, men å redusere følelsen av utrygghet i trafikken har også en avgjørende betydning 

både for trafikksikkerheten og for å oppnå målsettingen om redusert bilbruk. Følt utrygghet i 

trafikken kan føre til økt bilbruk, begrense livsutfoldelsen og stå i veien for fysisk aktivitet. 

Det er derfor viktig at trafikkbildet er oversiktlig og intuitivt. God skilting og markering, 

beskjæring og et generelt fokus på frisikt er viktig. Økte driftsmidler er en forutsetning for å 

lykkes med dette arbeidet. 

Mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune 

Nullvisjonen – Alt trafikksikkerhetsarbeid skal bygge på visjonen om at det ikke skal 

forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i veitrafikken. Nullvisjonen ligger til 

grunn for alt trafikksikkerhetsarbeid i Frøya kommune. 

 

Strategi 

Trafikksituasjonen: 

Det offentlige veinettet består av europaveier, riksveier, fylkesveier og kommunale veier. På 

Frøya er det kun fylkesveier og kommunale veier. Ansvaret for fylkesveiadministrasjonen ble 

i januar 2020 overført fra Statens vegvesen til Trøndelag fylkeskommune. Kommunen har 

ansvaret for kommunale veier og private veilag/eiere har ansvaret for de private veiene.  

Fylkesveinettet på Frøya består av tofeltsveier uten fysiske skiller mellom kjørebanene. 

Store deler av fylkesvegnettet er så smal at det ikke er tilstrekkelig bredde for å merke deling 

av kjørebanen. Fylkesveiene går gjennom flere tettbebygde strøk, og er skoleveien for mange 

barn og unge. Det er et begrenset tilbud til gående og syklende langs store deler av veinettet. 

Flere strekninger mangler tilstrekkelig veiskulder og belysning. 

 

Det kommunale veinettet består primært av boligveier og noe veg til næring/industri. 

Kommunen drifter veilys langs kommunale og fylkeskommunale veier.  Unntaket er veglys 

langs Fv714 som fylkeskommunen drifter.  Kommunen er av den oppfatning at det anses 

urimelig at kommunen skal bekoste veglys på fylkeskommunal vei hvor hovedårsaken til 

etablering av veglys er trafikksikkerhet for myke trafikanter i mangel av fortau- eller gang- 

og sykkelveier. 

Private veier utgjør en stor del av veinettet i kommunen. Mange av disse har samme 

funksjon som de kommunale boligveiene og er åpen for allmenn ferdsel. Det er de private 

veieierne som har ansvaret for disse.  

Trafikksikkerhetsplanen skal i sin helhet tydeliggjøre og samordne en felles innsats for 

trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune. Planen beskriver og foreslår både fysiske og 

ikke-fysiske tiltak. 

 

Trafikksikker kommune 



Etter vegtrafikklovens § 40a har fylkeskommunen et ansvar for å tilrå og samordne tiltak for 

å fremme trafikksikkerheten i fylket. En viktig oppgave i denne sammenheng er å påvirke og 

stimulere kommunene til å arbeide målrettet og helhetlig med trafikksikkerhetsarbeidet. 

Det er mange lover og forskrifter som direkte eller indirekte omtaler kommunens ansvar for 

ulykkesforebygging, folkehelsearbeid og trafikksikkerhet. Kommunen er pålagt ansvar blant 

annet som veieier, som eier av skole og barnehager, som en stor arbeidsgiver og kjøper av 

transporttjenester. 

For å ivareta denne helhetstenkningen er det utarbeidet kriterier og sjekklister som skal være 

et verktøy for å kvalitetssikre kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Frøya kommune har som 

mål å oppfylle alle kriteriene og gjennom en fylkeskommunal godkjenningsordning fortsatt 

være erklært som «Trafikksikker kommune». 

Handlingsprogrammet synliggjør hva som må utføres de nærmeste 3-4 årene for å oppnå 

målene for trafikksikkerhetsarbeidet. 

Fokusområder 

Kommunen har et stort ansvar for sikkerheten til alle trafikanter. Det skal jobbes systematisk 

med trafikksikkerhet, både fra administrasjonens side og gjennom politiske prioriteringer. 

Tiltaks- og handlingsdelen i planen legger opp til et systematisk og strategisk arbeide ved å 

etablere arbeidsgrupper og tilføre konsultative aktører for å kunne jobbe mere helhetlig på 

flere nivå. 

Synlige resultater bør presenteres innbyggerne årlig og det er derfor viktig at fokusområdene 

er tydelige uttalt. Med bakgrunn i innspill fra innbyggere, skoler, velforeninger mm., og i 

dialog med Trygg Trafikk, Statens vegvesen, statlige og regionale føringer, defineres 

følgende fokusområder for kommende planperiode: 

  

1. Resertifisering Trafikksikker kommune 

2. Forebyggende tverrsektorelt samarbeid 

3. Sikring av skole- og barnehageveier 

4. Flere gang- og sykkelveiforbindelser 

5. Sikring av myke trafikanter 

6. Oppgradering/fornying vegnettet 

7. Frisikt 

8. Fartsreduksjon 

./.  Det vises til handlings- og tiltaksplan som er vedlagt saken.  

Trafikantrettede tiltak har til hensikt å spre informasjon og kunnskap, og påvirke folks 

holdninger og adferd i trafikken. Kommunen har stor påvirkningskraft, og bærer derfor en 

stor del av ansvaret for det holdningsskapende arbeidet. Helsesektoren, skole og barnehage er 

viktig medspillere. Det er også frivillige organisasjoner, kjøreskoler, vel, bedrifter osv. 

Gjennomføring og oppfølging av de enkelte tiltak ligger hos ansvarlig organisasjon eller 

sektor. 

Årsplanen for barnehager og skoler må konkretiseres i forhold til hvilket ferdighetsnivå som 

forventes av barn i ulike årstrinn. De overordnede målene er beskrevet i Kunnskapsløftet og 

rammeplan for barnehager. For å sikre at barn og unge på Frøya får den samme opplæringen, 

må det lages en kommunal plan med delmål for aktuelle årstrinn. 



Trafikksikkerhetstiltak vurderes i alle forslag til reguleringsplaner, kommuneplanens 

arealplan og må også være fokusområde i alle del- og temaplaner.  

 

Vurdering: 

Planen foruten handlings-og tiltaksdel har vært utarbeidet i samarbeid med Hitra kommune 

og baseres på felles mål og strategier. 

Det har i prosessen vært lagt føringer for en bred medvirkning fra offentlige myndigheter, 

etater og organisasjoner, kommunale enheter, FAU ved skoler og barnehager og kommunens 

innbyggere. 

Offentlige myndigheter og organisasjoner gir uttrykk for at det anses positivt at det 

utarbeides en så omfattende kommunedelplan for trafikksikkerhet med grundige analyser av 

statistikker og sammenligning med tidligere perioder som viser at tallene går riktig vei. 

Handlings-og tiltaksdelen i planen omfatter administrative, kommunale og fylkeskommunale 

tiltak og flere av tiltakene spilles også inn i delstrategi for veg som er til høring med 

høringsfrist 1. juli 2022.  

Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta den framlagte kommunedelplan for 

trafikksikkerhet for perioden 2022-2025. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Det er i budsjett- og økonomiplanperioden 2022-2025 lagt føringer på at det årlig avsettes kr 

500 000 for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen.  Disse midlene blir i all hovedsak 

benyttet til tiltak som innkjøp og utplassering av både nye busskur og utskifting av gamle.  

Det er også gitt tilskudd til belysning på disse samt andre veganlegg.  Det bør i 

budsjettprosesser legges inn driftsmidler i de aktuelle virksomheter for å dekke de 

driftsmessige kostnadene ved investeringene som gjøres ved trafikksikkerhetstiltak. 

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  
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1. Sammendrag 

Trafikksikkerhetsplanen beskriver, viderefører og -utvikler arbeidet med 

trafikksikkerhet i Frøya kommune. Basert på vedtatte mål og 

fokusområder, foreslår kommunedirektøren aktuelle trafikksikkerhets-

tiltak. 

Planen har fokus på fysiske og forebyggende tiltak, og årlige evalueringer 

av disse. Arbeidet utvikles gjennom tverrfaglig samarbeid i hele 

kommunen, med andre aktører og med Hitra kommune. 

Planen tar utgangspunkt i de nasjonale og fylkeskommunale føringene for 

trafikksikkerhetsarbeid og målsetningen i dette dokumentet (kapittel 3,). 

 
Foto: Lena Jørgensen. Dronning Sonja på sykkeltur på Frøya i 2013. 
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2. Innledning 

2.1 Bakgrunn og formål 
Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, 

enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn ungdom eller voksen. Vi 

har alle ansvar for å gjøre trafikk-sikkerheten på veiene bedre, og vi må 

alle gjøre det vi kan for å hindre den neste ulykken. 

Frøya kommune har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det 

kommunale vegnettet. Som vegeier, har vi ansvar for trafikksikkerhets-

tiltak på kommunale veger. Kommunen har også generelt ansvar for å 

forebygge skader og ulykker lokalt gjennom folkehelseloven og plan- og 

bygningsloven. I tillegg er kommunen stor arbeidsgiver, vi kjøper 

transporttjenester og er eier av barnehager og skoler på Frøya. 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022-2025 er en videreføring av 

trafikksikkerhetsplanen for perioden  2016-2020. Den nye planen 

beskriver fysiske tiltak som utbedring av veg, etablering av gang- og 

sykkelveger, busskur og venteplass langs hovedveger. Noen forebyggende 

tiltak, f.eks. mot fart og rus, vil skje i samarbeid med Hitra kommune. 

 

2.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya 
Trafikksikkerhetsarbeidet i Frøya kommune er forankret hos 

kommunedirektøren, og ansvaret for prosessen er tillagt Trafikk-

sikkerhetsutvalget som hører til under Allmenne og tekniske tjenester, 

Enhet for Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging. 

 
Foto: Brua over Uttian (fra TS-plan 2016-2020). 
 

2.3 Samarbeidspartnere 
Planen bygger på tverrfaglig samarbeid mellom sektorene i kommunen.  

Frøya og Hitra kommune har inngått et regionalt samarbeid om 

forebyggende trafikksikkerhetsarbeid hvor deler av selve planen vil være 

felles for begge kommuner, men tiltaksdelen skal være basert på lokale 

behov og prioriteringer. 

Du kan engasjere deg! 

Organisasjoner, interesse-grupper og andre aktører, som skoler og 

barnehager, kan søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak. 

www.trondelagfylke.no/varetjenester/veg/trafikksikkerhet/trafikksikkerh

etstiltak og Samferdselsdepartementet 
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2.4 Arbeidsbeskrivelse 

Kommunedirektøren foreslår at holdningsskapende arbeid mot fart og rus 

gjennomføres i samarbeid med Hitra kommune og utgjør felles deler i 

trafikksikkerhetsplanene for kommunene. 

Videre tillegges det kommunalsjefene innenfor oppvekst og helse et 

målrettet arbeid med fokus og opplæring innenfor 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

Som profesjonell tjenesteyter vil også hver enkelt ansatt å være 

rollemodell for kommunens mål og strategier i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Til sist vil virksomheten Eiendomsforvaltning, Komunalteknikk og 

Utbygging ha en sentral rolle som vegmyndighet og overordnet ansvar i 

trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen ved å være pådriver overfor egne 

enheter i kommunen, innbyggere, næringsliv og fylkeskommune og 

gjennomføre de målsettinger og tiltak som vedtas i planen. 
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Kart med trafikkulykker med personskader på Frøya for perioden 1990-2020. Kilde: Statens vegvesen 
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3. Overordnede mål og føringer 

Nullvisjonen ble fastsatt av 

Stortinget i 2001 og har bidratt til et 

systematisk arbeid med sikkerhet i 

transportsektoren. Det er en visjon 

om veitrafikk der ingen blir drept 

eller hardt skadd. Nullvisjonen slår 

fast at det er moralsk og etisk 

uakseptabelt at mennesker blir 

drept eller hardt skadd i trafikkulykker. Ulykkene utgjør i tillegg en 

samfunnskostnad som ikke kan godtas. 

Fokus i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet er rettet mot de mest 

alvorlige trafikkulykkene med drepte og hardt skadde.

Trafikksikkerhetsarbeidet på Frøya er forankret i flere overordnede mål 

og føringer på nasjonalt og regionalt nivå. Trafikksikkerhetsplanen 2022-

2025 skal komme fram til konkrete mål og strategier, basert på: 

 

 Nullvisjonen og Nasjonal transportplan 

 Barnas transportplan 

 Delstrategi 2019-2023 Trafikksikkerhet (Trøndelag 

fylkeskommune) 

 Frøya kommunes trafikksikkerhetsplan 2016-2020 

 Mål i planlagte veiprosjekter/tiltakspakker 

 

Frøya kommune har delvis oppnådd målene satt i Nasjonal transportplan 

og trafikksikkerhetsplanen 2013-2016 om reduksjon i antall drepte og 

hardt skadde. Når det gjelder reduksjon i antall ulykker, har Frøya 

kommune ikke oppnådd mål satt i forrige trafikksikkerhetsplan. 

 

Tabell 1. Måloppnåelse for trafikksikkerhetsarbeidet 

Trafikksikkerhetsmål Oppnådd 

Nasjonal transportplan (NTP) Nei 

Trafikksikkerhetsplan Frøya 2016-2020 Delvis 

Trafikksikkerhet kommune - Frøya Ja 

  

 

Definisjon av skadegrad 
 

Skadegrad blir inndelt i drept, meget alvorlig skadd, alvorlig skadd og lettere 
skadd. 
 

 Som drepte regnes alle som dør innen 30 dager etter ulykkesdato av 
skader påført i ulykken. 

 Meget alvorlig skadde er personer med skader som en tid er livstruende 
eller skader som fører til varig og alvorlig mén. 

 Alvorlig skadde er personer med større, men ikke livstruende skader. 

 Lettere skadde er personer med mindre brudd, skrammer osv. som ikke 
trenger sykehusinnlegging. 
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3.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 

Nasjonal transportplan, NTP, er en plan for regjeringens transportpolitikk. 

NTP legger grunnlaget for politiske vurderinger, bruk av virkemidler og 

samspill mellom transportformene. Planen gjelder for 12 år, med revisjon 

hvert fjerde år. 

NTP har nullvisjonen som sitt hovedmål for trafikksikkerheten. Innen 

2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, 

hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050. 

Etappemålet for 2030 vil medføre en nedgang i antall drepte og hardt 

skadde på om lag 50 % sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 

2016-2020. Det tidligere mål om under 500 drepte og hardt skadde i år 

2024 videreføres (se figur 3.1). 

  

 
Figur 3.1 Ulykkesutviklingen i antall drepte og hardt skadde og ambisjon for utviklingen fram til 

2030. Hardt skadde er summen av alvorlig og meget alvorlig skadde. Kilde: Nasjonal 

transportplan 2022-2033 (Tilsvarende målkurve for Frøya er vist i kapittel 6.1. side 27.) 

 
 

Trafikkulykker er den vanligste dødsårsaken i verden blant menn og den femte 

vanligste blant kvinner. 

 
1. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet 
2. Statistisk sentralbyrå (SSB) 

 

FNs bærekraftsmål 

I 2015 vedtok FNs bærekraftsmål 3.6, som sier 

at antall skader og dødsfall i verden forårsaket 

av trafikkulykker skulle halveres innen 20201. 

 

 

3.6) 

Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i 

verden forårsaket av trafikkulykker. 

Verdens mest trafikksikre land 

Norge har de siste fem årene vært det mest trafikksikre landet i verden. Tall for 2020 viser 

at 93 personer mistet livet i trafikken i Norge2. Ikke siden 1947 har tallet vært lavere. Den 

langsiktige trenden viser nedgang, men tallet på drepte og hardt skadde er fortsatt et stort 

samfunnsproblem med 733 drepte og hardt skadde. Ulykkesbildet domineres av 

møteulykker og utforkjørings-ulykker, som utgjør ca. 70 % av ulykkene og antall omkomne 

i perioden 2005-2019. 

Kilde: www.bil24.no og Statistisk sentralbyrå (SSB) 
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3.1.1 Barnas transportplan (BTP) 
I arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033 bad regjeringen om 

innspill fra de yngste trafikkantene. Om lag 400 barn bidro med tegninger, 

innspill og ønsker for fremtidens transportsystem. 
 

Barn og unge er opptatt av: 

 Trygg gang- og sykkelvei til skolen 

 At bilister tar mer hensyn i trafikken, ikke bruker mobiltelefon og 

ikke kjører for fort 

 Reduserer forurensning og utslipp for å ta vare på klima og miljø 
 

Regjeringen vil: 

 Legge til rette for at åtte av ti barn skal velge å gå eller sykle til skolen 

 Styrke trafikksikkerheten for barn og unge 

 Legge vekt på barn og unges behov i planleggingen og utviklingen av 

transportsystemer 

 At det legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional 

planlegging 

 Styrke kompetansen om trafikksikkerheten i barnehage og skole 

 

  

 

Figur 3.1.1. 400 barn sendte inn forslag til Barnas transportplan. 

Fire barn fikk premie for sine innspill. 

Nullvisjonen nesten nådd for barn 

Rundt 1970 døde ca. 100 norske barn under 15 år hvert år i trafikken og ca. 1 500 

ble skadet. Trafikkdrepte barn under 15 år utgjorde 18 % av alle drepte (SSB). 

Siden det norske Barneåret i 1979 og Aksjon skoleveg ble etablert, er Nullvisjonen 

nesten nådd for barn, og Norge er verdens sikreste land for barn i trafikken 

(Sørensen 2018). Men fremdeles skades ca. 300 barn årlig og det er stor 

underrapportering av barneulykker til fots og på sykkel. 

Kilde: www.tiltak.no, 2021. 
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3.1.2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025 

Med utgangspunkt i målene og innsatsområdene i Nasjonal 

transportplan, gir Samferdselsdepartementet mandat til Statens 

vegvesen om å lede arbeidet med rullering av Nasjonal tiltaksplan for 

trafikksikkerhet. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, 

politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, 

fylkeskommunene og sju storbykommuner i tillegg til en rekke offentlige 

aktører og interesseorganisasjoner på nasjonalt nivå. 

Den nasjonale planen skal støtte opp under Stortingets mål for 2030 om 

færre enn 350 drepte og hardt skadde i trafikken per år, og er 

retningsgivende for tiltak og innsatsområder i trafikksikkerhetsarbeidet. 

Det skal settes mål for tilstandsutviklingen, for eksempel overholdelse av 

fartsgrenser og bruk av bilbelte. 

 

Tiltaksplanen følges opp med årlige tilstandsrapporter. 

 

  

 
Figur. 3.1.2 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025. 

Foreslåtte innsatsområder er møteulykker og utforkjøringsulykker, drift og 

vedlikehold, bruk av ny teknologi i trafikksikkerhetsarbeidet og tungbiltrafikk. 

Møtefrie riksveier og minstestandard for utforkjøringsulykker på riksvei med 

fartsgrense 70 km/t eller høyere (jf. Vegsikringskonferansen 2021). 

Nasjonal 
tiltaksplan 
2022-2025 
er på høring 
med frist 31. 
desember 
2021. 
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3.2 Folkehelseloven 
Norske kommuner er etter folkehelseloven pålagt å forebygge skader og 

ulykker og ha oversikt over forhold som påvirker folkehelsen. Denne 

kunnskapen skal brukes i planarbeidet. 

 

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 

Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 

skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til 

å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på 

helsen. 

 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen 

og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

 

§ 7 Folkehelsetiltak 

Kommunen skal iverksette tiltak for å møte kommunens 

folkehelseutfordringer, jf. § 5, Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet 

til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, 

fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, 

tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. 
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3.3 Frøya kommunes trafikksikkerhetsplan 2016-2020 

Trafikksikkerhetsplanen for Frøya kommune var kommunens andre 

trafikksikkerhetsplan og den andre som ble fremmet som en 

kommunedelplan. Trafikksikkerhetsplanen hadde følgende tallfestede 

mål: 

 Antall drepte og hardt skadde skal reduseres i tråd med nasjonal 

målsetning planperioden 

 Antall ulykkespunkt/-strekninger skal reduseres i planperioden 

Sammenlignet med 5-årsperioden 2011-2015, har det vært en nedgang 

på 23 % i antall registrerte trafikkulykker med personskade, se figur 3.3.a. 

Innad i planperioden 2016-2020, har det imidlertid vært en økning av 

antall ulykker og skadde, se figur 3.3.b. For å vurdere ulykkesutviklingen 

på veg i Frøya kommune, er det derfor nødvendig å se statistikk over 

lengre tidsrom enn 5-årsperioder. 

 

)   
Figur 3.3.a. Antall ulykker i perioden 2016-2020 mot forutgående 5-årsperiode 2011-2015. 

(b)  

Figur 3.3.b. Utvikling i antall ulykker, hardt skadde og drepte og lettere skadde i 

planperioden 2016-2020.  
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3.3 Mål i kommunale trafikksikkerhetstiltak på Frøya 

Gang- og sykkelveger er prioriterte oppgaver i Frøya kommune. Etter 

gangveg mellom Hamarvik og Sistranda, har fylkeskommunen satt gang- 

og sykkelveg Dyrvik- Nesset i sin prioriteringsliste (12.plass) i inneværende 

4-årsperiode (2020-2024). 

 

3.3.1 Trafikksikker kommune 

Frøya kommune ble sertifisert «Trafikksikker 

kommune» hos Trygg Trafikk i 2017. Frøya var 

da den andre kommunen i tidligere Sør-

Trøndelag fylkeskommune som fikk denne 

sertifiseringen. 

Trafikksikker kommune er en ordning som 

godkjenner kommunens trafikksikkerhets-

arbeid. Sertifiseringen gjelder for tre år. Kriteriene for godkjenning tar 

utgangspunkt i lover og forskrifter kommunene er pålagt å følge, og en 

godkjenning betyr at man har fått til en systematisering av 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Sertifiseringen gjelder for tre år. Frøya kommune vil sette i gang prosess 

med en resertifisering. 

 

Fylkeskommunen er pådriver for arbeidet etter vegtrafikklovens § 40a. 

 

Barn skal ha trygge skoleveger, 

seniorer skal kunne bo hjemme 

lenge og syklistene skal komme 

trygt fram. Trafikksikkerhet berører 

alle kommunens medarbeidere og 

innbyggere, fordi alle er trafikanter 

på et eller flere nivå. 

https://www.youtube.com/watch?v=2

Ylhv9x87o0 
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3.4.2 Grønt Flagg 

Grønt Flagg er en miljøsertifiserings-

ordning gjennom Foundation of 

Environmental Education (FEE) for 

barnehager og skoler som 

gjennomfører miljøprosjekter på et 

høyt nivå og prioriterer miljø i 

undervisning og daglig drift. 

 

Det er gjort politisk vedtak (2018) at alle barnehager og skoler i Frøya 

kommune skal sertifiseres med Grønt Flagg. 

Dyrøya oppvekstsenter fikk Frøyas første grønne flagg i 2018, mens 

Nesset barnehage ble sertifisert til Grønt Flagg i 2019. 

Det legges opp til at alle skoler og barnehager i løpet av planperioden 

sertifiseres med Grønt flagg. 

Det er mulig å sertifisere seg for Grønt Flagg med trafikkopplæring som 

tema. Trafikkopplæringen skal bidra til bedre folkehelse og miljø ved at 

flere går eller sykler til og fra skolen i stedet for å bli kjørt. 

Skoler kan utvikle egne lokale trafikkplaner for å ivareta 

trafikkopplæringen til elevene, for eksempel i samarbeid med Trygg 

Trafikk. 

 

  

 

Barn og trafikksikkerhet. Forskning på barn og trafikksikkerhet dokumenterer 

at trafikkopplæring for barn under 7 år gir en sporbar atferdseffekt. For barn 

over 7 år påvirkes kun holdninger og kunnskap. Kilde: NAF 
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4. Ulykkessituasjonen i Frøya kommune 

I forbindelse med planprogrammet for 2022-2025, er det utarbeidet en 

analyse av ulykkessituasjonen i Frøya kommune ved å sammenligne ti-

årsperiodene 2001-2010 og 2011-2020. 

 

4.1 Oppsummering av funn 

Samlet i perioden 2001-2020, er det rapportert 127 trafikkulykker på 

Frøya med personskade til politiet. I disse ulykkene har 172 personer blitt 

skadet. Hvordan ulykkene og antall skadde fordeler seg mellom 10-

årsperiodene er vist i figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1. Antall ulykker og antall personskader henholdsvis i periodene 2001-

2010 og 2011-2020 i Frøya kommune.

Analysen viser følgende hovedtrekk på Frøya: 

Ulykkesutvikling: 

 Antall ulykker i perioden 2011-2020 er redusert med 10 % 

sammenlignet med 2001-2010 

 Antall skadde er redusert med 31 % i 2011-2020 sammenlignet 

med 2001-2010 

 Antall lettere skadde er redusert med 30 % 

 Antall drepte og hardt skadde er redusert med 36 % 

 Utforkjøringer og møteulykker har høyeste andel ulykker med 

drepte og skadde 

 

Tidspunkt: 

 I perioden 2011-2020 er ulykkestallet vinterstid (oktober-mars) 

høyere enn sommer (april-september). 

 Flest ulykker skjer på hverdag om kvelden (kl. 18:00-23:59) 
 

 
Figur 4.2. Antall ulykker i sommer- og vinterhalvåret i Fræya kommune..  
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Geografisk fordeling: 

 91 % av alle ulykker med personskade skjer på fylkesvei, med 

hovedandel FV 714. Det er ingen endring mellom 10-

årsperiodene. 

 97 % av alle drepte og hardt skadde er på fylkesvei 

 Det er like mange ulykker på privat veg som på kommunal veg, 

men ingen drepte og hardt skadde på privat veg 

 

Fart: 

 Veg med fartsgrense 80 km/t har mer enn 50 % av alle ulykker, 

drepte og hardt skadde. Det er ingen endring i antall drepte og 

hardt skadde på veg med fartsgrense 80 km/t mellom 10-

årsperiodene. 

 Andelen drepte og skadde i fartssone 80 km/t har økt fra 2001-

2010 til 2011-2020. 

 Antall lettere skadde er redusert med 48 % i perioden 2011-2020 

sammenlignet med 2001-2010 på veg med fartsgrense 80 km/t. 

 Antall ulykker, drepte og hardt skadde er redusert med mer enn 

60 % i områder med fartsgrense 50 km/t fra 2001-2010 til 2011-

2020. 

 

 Det er ingen drepte og hardt skadde på veg med fartsgrenser 30, 

40 eller 70 km/ i periodene 2001-2010 og 2011-2020. 

 

 
Figur 4.3. Fartsgrenser og prosentvis fordeling av drepte og hardt skadde i 

periodene 2001-2010 og 2011-2020 i Frøya kommune. 
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Ikke tettsted. 80 % av alle ulykker skjer utenfor tettsted på Frøya. Det 

er ingen forskjell mellom 10-årsperiodene. 

Kilde: Statens vegvesen, Trafikkulykkesregisteret. 
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Førerkortbeslag: 

Førerkortbeslag for fart på Hitra og Frøya skjer i alle aldersgrupper. 

Statistikk for førerkortbeslag – fartsovertredelser og ruskjøring Hitra og 

Frøya og FV 714 fra Trøndelag politikammer 2021, er vist i figur 4.4. 

 

 

Figur 4.4. Straffesaker (forenklede forelegg ikke medregnet) i Frøya 

kommune i perioden 2017-2021 (til og med september 2021). Antall 

kontroller per år er ikke oppgitt. 
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I perioden 2016-2020 har det vært en økning på 13,2 % i antall 

registrerte personbiler. Antall varebiler har økt med 22,8 %, lastebiler 

med 15 %, det er også noe økning i antall MC og traktorer, men nedgang 

i antall mopeder (-20,8 %). 

 

Per 31.12.2020 er det registrert 2 884 personbiler – 4 048 kjøretøy totalt - 

i Frøya kommune. 3,3 % av bilene er el-biler. 

Kilde: SSB 
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Trafikantgrupper: 

 Flest drepte og hardt skadde har reist med personbil (70 % i 2011-

2020) 

 Opptil 1/5 drepte eller hardt skadde har reist med godsbil 

 Drepte eller hardt skadde har reist med moped, motorsykkel eller 

ATV 

 Det er registrert hardt skadde, men ingen drepte i gruppen 

fotgjengere og syklister 
 

 
Figur 4.4. Drepte og hardt skadde i trafikantgruppene (2011-2020) i Frøya. 
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Kjønn: 

 Nær dobbelt så mange menn som kvinner er blant drepte og 

hardt skadde 

 Antall hardt skadde menn er redusert med 55 % i perioden 2011-

2020 sammenlignet med 2001-2010 

 Ingen nedgang i antall ulykker og antall personskader totalt sett, 

blant kvinner fra 2001-2010 til 2011-2020 

 Like mange kvinner som menn er blant skadde moped- og 

motorsyklister i 2011-2020, mens 86 % av alle skadde i perioden 

2001-2010 var menn 

 Flere menn enn kvinnelige fotgjengere og syklister er skadet i 

trafikken (70 % av de skadde er menn) 

 

 
Figur 4.5.. Sammenligning av ulykker og personskader hos kvinner og menn i 

periodene 2001-2010 og 2011-2020 i Frøya kommune. 

 

Alder: 

 Aldersgruppene 25-34 år er mest utsatt for trafikkulykker med 

personskade og er sterkt overrepresentert i forhold til folketallet 

 Det er nedgang i antall ulykker og antall drepte og hardt skadde 

for aldersgruppen 20-34 år og eldre (figur 4.6 og 4.7) 

 Det er økning i antall ulykker for aldersgruppen 45-54 år i 2011-

2020 sammenlignet med 2001-2010 

 

 
Figur 4.6. Antall ulykker fordelt mellom aldersgrupper i de to 10-årsperiodene 

2001-2010 og 2011-2020 i Frøya kommune. 

 

 Det er liten økning i antall ulykker for aldersgruppen 16-17 år 

men betydelig nedgang i antall drepte og hardt skadde for 

aldersgruppen 20-24 år (figur 4.6 og 4.7) 
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Figur 4.7. Drepte og hardt skadde i ulike aldersgrupper i to tiårsperioder (2001-

2010 og 2011-2020) i Frøya kommune. 

 

4.2. Underrapportering av trafikkulykker 

I Norge er det Politiet som har ansvar for å melde trafikkulykker med 

personskade til Statistisk sentralbyrå (SSB). Formålet er å gi informasjon 

om ulykkesutviklingen på norske veger. 

Rapporten «Helsevesenbasert skaderegistrering som vertøy for å 

forebygge trafikkulykker»3 forteller om mørketall i skadestatistikken for 

trafikkulykker. 

I følge rapporten ser Politiregisteret ut til å ha følgende dekningsgrad for 

skader etter trafikkulykker: 

 37 % eller lavere av meget alvorlige og alvorlige skader 

 15 % av lettere skader 

 17 % av alle trafikkulykkesskadde 

Fotgjengeres og syklisters enelulykker er ikke definert som trafikkulykker, 

selv om de skjer på trafikkareal. Studier av sykehusdata fra de største 

byer i Norge viser at eneulykker i tettsted blant fotgjengere og syklister 

utgjør mesteparten av alle ulykker. 

Det er ukjent om eneulykker på sykkel eller til fots har betydning på 

Frøya. Med økt tilflytting og utbygging av flere boligfelt på Frøya, vil 

sentrumsnær trafikk øke med flere biler og flere fotgjengere i 

kommunesenteret og mellom boligfeltene. 

 
3. Kilde Trygg Trafikk, 2019 
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Ulykkestyper. 85 prosent av alle ulykker på Frøya er hovedsakelig enten 

utforkjøring (56 %), møteulykke (18 %) eller kryssende kjøreretning (12 

%). Kilde: Statens vegvesen, Ulykkesregisteret. 
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Figur 4.8 Antall ulykker, drepte, hardt og lettere skadde på Frøya 1990-2020
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5. Fart, rus og tungbiltrafikk 

5.1 Fart 
Fart, sammen med rus, er den vanligste dødsårsaken for unge mellom 18 

og 24 år i trafikken. Unge menn utgjør to tredeler av de drepte i denne 

aldersgruppen. De som kjører for fort overvurderer sine egne 

kjøreferdigheter, eller de vil vise seg frem. 

 

Studier utført av TØI (Transportøkonomisk institutt) i perioden 2004-

2014, viste at økt sannsynlighet for å bli oppdaget (fartskontroll) har mer 

å si for antall fartsovertredelsre enn økte bøtesatser. Studien slo fast at 

antall fartsovertredelser faller med 3,3 prosent dersom risikoen for å bli 

oppdaget (flere kontroller) øker med 10 %. En tilsvarende økning av 

bøtesatsene fører til kun 0,8 prosent færre fartsoverskridelser. 

 

Frøya 

Så langt i 2021 per september har Trøndelag politikammer registrert 22 

farts-overtredelser (forenklede forelegg ikke medregnet) i Frøya 

kommune. Siste fire år (2017-2020) var det gjennomsnittlig 10 

straffesaker for fartsovertredelser på veger på Frøya årlig. Hvor mange av 

av sakene som gjelder for personer hjemmehørende i Frøya kommune er 

ukjent. Det mangler tall for antall gjennomførte kontroller på henholdsvis 

Frøya og Hitra.  Kommunen ser behov for at det utarbeides statistikk på 

dette. 

5.2 Rus 
De siste fire årene har i snitt 24 prosent av dødsulykkene i Norge skyldtes 

ruskjøring. Folkehelseinstituttet anslår at tallet trolig er opp mot 30 %, og 

i 2020 skyldtes èn av fire dødsulykker ruskjøring. 

 

 I 2020 ble 10 411 personer anmeldt for fyllekjøring – det tilsvarer 

28 personer hver dag. 

 9 av 10 anmeldte fyllekjørere er menn 

 Alkohol er det vanligste påviste rusmiddelet 

 Av de førerne som mistenkes for ruskjøring, blir det i snitt funnet 

2,5 ulike rusmidler i blodet 

 

Frøya 

Pr september 2021 er det registrert 7 straffesaker for kjøring i ruspåvirket 

tilstand. I perioden 2017-2020 er det registrert til sammen 31 

straffesaker. Det er ukjent om ruskjøringen skyldes alkolhol og/eller stoff, 

om sakene er fra hverdag eller helg, eller hvilken tid på døgnet 

ruskjøringen har skjedd. Det er også ukjent om sakene omfatter 

frøyværinger eller utenbygdsboende, eller om noen av dem involverer 

trafikkulykker med personskader. Kommunen styrker arbeidet med 

forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av 

narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol. 

  

Fart er vesentlig for trafikksikkerheten – holder du 

fartsgrensene bidrar du til å realisere Nullvisjonen. 

Rusulykkene i trafikken i 2020 drepte 7 uskyldige mennesker i Norge. 
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5.3 Tungbiltrafikk 
Transportøkonomisk institutt har sett på ulykkesrisikoen til norske og 

utenlandske tungbiler i Norge i periodene 2007-2012 og 2013-2018. 

Studien viser at risikoen for ulykker med tungbiler er nær halvert fra den 

første til den andre perioden. 

Tunge kjøretøy er involvert i rundt 30 prosent av dødsulykkene årlig på 

norske veier. Rapporten fra TØI viser at ulykkesrisikoen er høyere for 

utenlandske tungbiler enn norske. Det er særlig på Vestlandet, i Midt-

Norge og i Nord-Norge at forskjellene gjør seg gjeldende, med 2,3 ganger 

høyere ulykkesrisiko for utenlandske tungbiler. 

Selv om studien viser at ulykkesrisikoen er høyere for utenlandske 

tungbiler, er norske tungbiler involvert i over 80 prosent av ulykkene og 

står for 90 % av tungbiltrafikken i perioden 2007-2018 på nasjonalt nivå. 

 

Frøya 

Trafikktelling fra Frøyatunnelen viser en firedobling i årsdøgntrafikken 

(ÅDT) fra 2001 til 2020, figur 6.1. Andelen tungbiltrafikk er nær firedoblet 

for biler med lengde fra og med 5,6 meter (fra ca. 80 til 300 kjøretøy per 

døgn) og nær åttedoblet for kjøretøy  16 meter eller lenger (fra 11 til 90 

kjøretøy per døgn) fra 2001 til 2020. Personbiltrafikken har vist en 

tredobling i samme periode (fra 430 til 1300 biler). 

Bedrifter/transportfirma er ansvarlig for trafikksikkerhet.  Avrenning av 

fiskeslo og vann fra lastebilene kan føre til trafikkfarlige situasjoner, 

spesielt i vinterhalvåret. 

 
Figur 5. Årsdøgntrafikk (ÅDT) fra Frøyatunnelen 2001-2020. Totalt antall kjøretøy 

(blå), personbiler (rød) og store kjøretøy (grå og gul). Det mangler trafikkdata for 

deler av perioden. ÅDT er definert som den totale trafikken i et snitt eller på en 

trafikklenke i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året. ÅDT 

inneholder andel store kjøretøy på en del strekninger. 

Kilde: Statens vegvesen. 

 

I følge Statens vegvesen ble trafikkregistrering i Hitra-tunnelen i gangsatt 

først 13. oktober 2021.  
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på over 5,5 m regnes som tunge kjøretøy. Avhengig av biltype kan 

kjøretøykombinasjonen være opptil 60 tonn. 

Kilde: Statens vegvesen 

Ulykker med vogntog.. I perioden 2001-2020 ble det registrert 12 ulykker med bil 

for godstransport på Frøya. En av disse med drepte og hardt skadde. Det er ikke 

forskjell mellom årstidene. Godstransport (tung og lett bil) sto for 5,5 % av alle 

personskadeulykker på Frøya i perioden 2001-2020. 

Kilde: Statens vegvesen, Trafikkulykkesregisteret 
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6. Mål og strategier for perioden 2022-2025 

6.1 Målsetting 

På Frøya har det vært en nedgang i antall politirapporterte ulykker med 

personskader siden 2010. Det har også vært en nedgang i antall drepte og 

hardt skadde siden 2001. Mål i perioden 2022-2025 er videre nedgang i 

antall trafikkulykker på Frøya. 

 

 
Figur 6.2. Målkurve for reduksjon i antall drepte og hardt skadde i Frøya 

kommune, i tråd med Nasjonal transportplan 2022-2033. 

 

Som del av Trøndelag fylke, utgjør drepte og hardt skadde i Frøya 

kommune mellom 0 - 4,5 % i perioden 2001-2020, se figur 7.1. I samme 

periode er antall drepte og hardt skadde halvert i Trøndelag (fra 124 til 60 

personer). 

En ulykke med drepte og hardt skadde vil kunne skape store utslag i 

statistikken for Frøya kommune og for Trøndelag fylke som helhet. 

 

 

Figur 6.1. Utvikling i Frøyas andel i prosent av antall drepte og hardt skadde 

i Trøndelag i perioden 2001-2020. 

 

Det anbefales å sette et mål som sammenligner gjennomsnittet for 

perioder, ettersom det kan være noe statistiske svingninger fra år til år. 

Målet må være en reduksjon i perioden som helhet. 
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6.2 Strategier 

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er det satt en rekke 

tilstandsmål formulert som måltall.  

Frøya kommune skal arbeide aktivt for å bidra til at vi oppnår disse 

tilstandsmålene. Det gjelder først og fremst på følgende områder: 

 Økt bruk av refleks, også i sentrumsnære strøk 

 Redusere andelen av bilister som overskrider fartsgrensene 

 Redusere kjøring i ruspåvirket tilstand 

 Redusere fartsgrense utsatte strekninger 

 Arbeide for at flere går og sykler til skolen 

 Øke antall km med gang- og sykkelveg 

 Utbedring av vegnettet 

 Resertifisert som trafikksikker kommune 

 

Kommunen skal gjennomføre trafikksikkerhetstiltak som vil bidra til å 

nå nasjonale tilstandsmål. 

7. Vegsystemer, vegeiere og utfordringer i 
kommunen 

Vegnettet i Frøya kommune er delt i ulike kategorier med ulikt 

forvaltningsansvar. De viktigste gjennomgående veiene på Frøya er 

fylkesveier. Fylkesvei 714 har en overordnet funksjon på Frøya og som 

bindeledd til nabokommunen Hitra. De kommunale vegene er primært 

atkomstveger i boligområder. Private veger dekker i all hovedsak 

transportbehov innenfor private eiendommer. Samlet lengde på det 

offentlige vegnettet i hver kategori er vist i tabellen nedenfor. 

Ut over veg har Frøya kommune ansvar for ca 250 kommunale 

parkeringsplasser, og drifter ca. 350 gatelys langs offentlig veg. 

Frøya kommune har pågående arbeid med utarbeidelse av hovedplan for 

veg med tilhørende vegnorm. 

 

Tabell 2. Samlet lengde veg med respektive vegeier. 

Vegkategori Samlet lengde (km) Forvaltningsansvar 

Fylkesveg 118,6 Trøndelag fylkeskommune 

Gang-/sykkelveg, fylk.veg 9,9 

Kommunal veg 54 Frøya kommune 

Fortau komm.veg 3,1 

 

En utfordring mot andre vegeiere (fylkeskommunen) er utbedringer av 

veg og vegvedlikehold. Den stadig økende trafikkbelastningen med tunge 

biler på FV 714, reiser spørsmålet om FV 714 igjen bør bli riksveg. 

  
Trafikkutvikling. I følge Statens vegvesen vil biltrafikken i Norge øke med rundt 

60 % i de neste 50 årene. Ikke minst vil godstransporten øke kraftig i årene som 

kommer. Vegdirektoratet anslår at lastebiltrafikken øker med nær 200 millioner 

tonn, som betyr 70 % vekst fram mot 2040. 
Kilde: OFV (Opplysingsrådet for veitrafikken) 



  FRØYA KOMMUNES 

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2022-2025 

Side 27 av 35 

 

8. Innsatsområder og kommunale tiltak 

I den Nasjonale tiltaksplanen (2022-2025) er det satt mål for 

tilstandsutvikling innenfor flere områder som er av vesentlig betydning 

for utviklingen i antall drepte og hardt skadde. De kommunale 

tilstandsmålene er satt innenfor ulike innsatsområder. 
 

8.1 Risikoatferd i trafikken 
Nullvisjonen forutsetter at det trafikantene kan ta ansvar for egen atferd 

gjennom å være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd. 

 

8.1.1 Innsatsområde - Fart 

Nasjonale mål: 

Fart 
 

Andel av kjøretøyene som 
overholder fartsgrensene 

50 % 
(2020) 

80 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Kommunen som arbeidsgiver fortsetter arbeidet med å påvirke 

sine ansatte til å opptre med minst mulig risiko i trafikken 

 Trafikksikkerhet skal være årlig tema i kommunens arbeids-

miljøutvalg (AMU) 

 Kommunen som kjøper av ulike tjenester stiller krav til 

samarbeidspartnere om trafikksikker atferd (transporttjenester, 

veg, anlegg- og vedlikeholdstjenester). Disse innarbeides i 

anbudsdokumentene 

 Kommunens ansatte gjennomfører e-læringskurs i 

trafikksikkerhet og HMS (utviklet på KS-læring-plattform utviklet 

av Trygg Trafikk) 

 

8.1.2 Innsatsområde - Rus 

Nasjonale mål: 

Rus 
 

Andel av trafikkarbeidet som utføres under 
påvirkning av alkohol over 0,2 promille 

0,2 % 
(2020) 

0,1 
(2025) 

Andel av trafikkarbeidet som utføres under 
påvirkning av straffbart narkotikabruk 

0,6 % 
(2020) 

0,1 % 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Kommunen skal arbeide aktivt for å forhindre at ansatte er 

påvirket av legal eller illegale rusmidler i tjenesten 
 

8.1.3 Innsatsområde - Bilbeltebruk 

Nasjonale mål: 

Bilbelte/sikring 
av barn i bil 
 

Andel førere og forsetepassasjerer som bruker 
bilbelte i lette kjøretøy 

97 % 
(2020) 

98 % 
(2025) 

Andel barn i alder 1-3 år som er sikret 
bakovervendt i bil 

63 % 
(2020) 

70 % 
(2025) 

 Andel førere av tunge kjøretøy som bruker 
bilbelte 

84 % 
(2020) 

90 % 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Kommunen bestiller alltid busser med 3-punktsbelte ved leie av 

busser til transport i regi av kommunen 

 Kommunen har i sin reisepolicy forventninger om at alle 

kommunalt ansatte bruker bilbelte ved transport i tjeneste. Dette 

gjelder bil og buss. 

 Kommunen gjennom helsestasjonens virksomhet skal ha økt 

fokus på temaet barn i bil og da spesielt at barna skal sitte sikret 

bakovervendt i bil til de er 4 år 
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 Kommunen gjennom de kommunale barnehagene gjennomfører 

tiltak for å øke fokus på sikring av barn i bil (materiell/kampanje 

gjennom Trygg Trafikk) 

 

8.2 Befolkningsgrupper 
Ulykkesstatistikkene viser at risikoen for å bli drept eller hardt skadd er 

ulik for ulike aldersgrupper. Gode holdninger til trafikantatferd som læres 

i barndommen tas med inn i ungdommen og voksenlivet. 

 

8.2.1 Innsatsområde - Barn 

Nasjonale mål: 

Barn 
 

Antall drepte barn 0-14 år i 
trafikken 

 
 (2020) 

 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Barnehager og skoler i samarbeid med foresatte skal ha fokus på 

trafikksikkerhetsarbeid og forebygging av ulykker 

 Kommunen skal gjennomføre vurdering av særlig farlig skoleveg 

 Kommunen skal fortsatt arbeide for trafikksikre soner rundt 

skolene (hjertesoner) 

 Tilgjengeligheten for å gå eller sykle til skolen bedres 

 Kommunen skal påvirke til at alle barnehager, kommunale og 

private, godkjennes som «Trafikksikker barnehage» 

 Skolene skal sørge for god sykkelopplæring i tråd med 

kompetansemål i Kunnskapsløftet 

 Kommunen skal stimulere lag og foreninger til at alle barn til og 

fra fritidsaktiviteter sikres beset mulig og at voksne som 

transportører kjører med lavest mulig risiko 

 Kommunen skal tilby trafikalt grunnkurs og mopedkortet som en 

del av valgfagtilbudet 

 

8.2.2 Innsatsområde – Ungdom og unge førere 

Nasjonale mål: 

Ungdom og unge 
førere 
 

Risiko for bilførere i aldersgruppen 18-19 år 
for å bli drept eller hardt skadd per kjørte 
km 

 
(2020) 

 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

Risikoen for at ungdom skal bli drept eller hardt skadd skal reduseres 

 Kommunen skal tilby trafikalt grunnkurs og mopedkortet som del 

av valgfagtilbudet 

8.2.3 Innsatsområde – Voksne og fremmedspråklige trafikanter, og 

trafikanter med funksjonsnedsettelse 

Nasjonale mål: 

Eldre trafikanter 
og fremmed-
språklige 
trafikanter 

Risiko for bilførere i aldersgruppen 45 + for å 
bli drept eller hardt skadd per kjørte km 

 - 30 % 
(2025) 

Risko for fremmedspråklige for å bli drept 
eller hardt skadd i trafikkulykker per kjørte 
km  

 - 30 % 
(2025) 

Risiko for fotgjengere/myke trafikanter i 
aldersgruppen 70+ for å bli drept eller hardt 
skadd i trafikkulykker per gå-km 

 - 30 % 
(2025) 

Reduksjon i perioden 2022-2025 skal sammenlignes med perioden 2017-2021 

Kommunale tiltak: 

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk 

inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, 

etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen 

status. Risikoen for at voksne, fremmedspråklige og personer med 

funksjonsnedsettelser skal bli drept eller hardt skadd i trafikken skal 

reduseres. Kommunen skal legge til rette for trafikkopplæring for 

fremmed-språklige.  
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8.3 Trafikantgrupper 
Det er ulike utfordringer knyttet til de ulike trafikantgruppene. I Nasjonal 

transportplan 2022-2025 er det satt som ambisjon at målet om økt gang- 

og sykkeltrafikk skal nås uten at dette fører til flere drepte og hardt 

skadde fotgjengere og syklister. God tilrettelegging for sykling og gåing er 

nødvendig for å nå mål om at flere benytter sykkel eller går. 

 

8.3.1 Innsatsområde – Gående og syklende 

Nasjonale mål: 

Gående og 
syklende 
 

Antall km i tilknytning til fylkesveg 
som tilrettelegges for gående og 
syklende 

230 
(2021) 

 
(2025) 

 

Gående og 
syklende 

Andel syklister som bruker 
sykkelhjelm 

58 % 
(2020) 

70 % 
(2025) 

Andel fotgjengere som brukers 
refleks på belyst veg i mørket 

40 % 
(2020) 

60 % 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Kommunen skal gjennomføre fysisk tilrettelegging og 

utbygging/drift for å sikre god trafikksikkerhet for gående og 

syklende på kommunale veger 

 Gatelys, nye 

 Kommunen skal, gjennom ulike tiltak og virkemidler, påvirke 

til økt bruk av sykkelhjelm og refleks 

 Kommunen skal bidra til økt sykkelopplæring i skole og 

barnehage, samt voksenopplæringen 

 

 

8.4 Kjøretøyteknologi 

Nasjonale mål: 

Kjøretøyteknologi 
 

Andel av trafikkarbeidet som utføres med 
biler som har automatisk nødbrems (AEB) 

14 % 
(2020) 

25 % 
(2025) 

Andel av traifkkarbeidet som utføres med 
biler som har feltskiftevarsler 

39 % 
(2020) 

52 % 
(2025) 

Andel av trafikkarbeidet som utføres med 
biler som har automatisk nødbrems for å 
hindre kollisjon med fotgjengere og syklister 
(fotgjenger-AEB) 

14 % 
(2020) 

25 % 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Ved innkjøp av nye kjøretøy skal trafikksikkerhet vektlegges ( 5 

stjerner Euro-NCAP, AEB, feltskiftevarsler) 
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8.5 Fysiske trafikksikkerhetstiltak 

Fokus når det gjelder innsatsen til målrettede trafikksikkerhets-

investeringer vil i stor grad konsentreres om tiltak for å forhindre 

møteulykker, utforkjøringsulykker, ventende skolebarn på buss ved 

hovedveg og ulykker med påkjørsel av gående og syklende. 

Møteulykker og 
utforkjørings-
ulykker 
 

Andel av trafikkarbeidet på fylkesveger 
med fartsgrense 70 km/t eller høyere 
som sikrer mot utforkjøringer 

 % 
(2020) 

 % 
(2025) 

Antall km fylkesveg med fartsgrense 
70 km/t eller høyere som er 
gjennomgått og tilfredsstiller 
minstestandard i fylkeskommunal 
vegplan 

 % 
(2020) 

% 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Kommunen skal årlig utarbeide en prioriteringsliste for fysiske 

trafikksikkerhetstiltak på kommunal veg, og gjennomføre disse 

innenfor økonomiske rammer 

 Kommunen skal ha en prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak 

på fylkesveg med årlig rullering 

 Kommunen skal følge rutiner for snøbrøyting/-rydding, strøing og 

rydding av vegetasjon på skoleveger 

 Kommunen skal kvalitetssikre reguleringsplaner i forhold til 

trafikksikkerhetsarbeid 

 Kommunen skal ha rutiner for håndtering av innspill fra etater, 

organisasjoner eller publikum 

 Kommunen skal ha rutiner for kvalitetssikring av 

trafikksikkerheten i forbindelse med anleggsvirksomhet, både i 

kommunal og privat regi 

8.6 Systematisk og samordnet trafikksikkerhetsarbeid 
Nasjonale mål: 

Systematisk og samordnet trafikk-
sikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og 
kommuner 
 

Antall kommuner som 
er godkjent som 
Trafikksikre kommuner 

129 
(per 

1. nov 
2021) 

250 
(2025) 

Kommunale tiltak: 

 Kommunen forplikter seg til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet i 

alle relevante sektorer innenfor sitt ansvarsområde 

 Kommunen skal være godkjent som Trafikksikker kommune 

 Kommunen skal følge opp Barnas Transportplan, se pkt. 3.1.1 

 Kommunen skal i samarbeid med politiet drøfte trafikkforebyggende 

tiltak 

9. Økonomi 

Trafikksikkerhetstiltak i denne planen skal innarbeides i økonomiplanen. 

Samtidig skal tiltak som går over flere år, samt tiltak med oppstart i 

handlingsplanperioden prioriteres hvert år fra 2022 til og med 2024. 

Det er avsatt kr 500.000,- årlig for trafikksikkerhetstiltak i Frøya kommune 

i økonomiplanperioden 2021-2024. 

10. Evaluering og rullering 

Kommunalsjefene rapporterer årlig på tiltak innenfor eget 

ansvarsområde, til virksomhetsleder EKU , som så sammenfatter dette og 

legger fram en samlet rapport til kommunedirektøren. 

71,7 % av elever i Hitra 

kommune får skoleskyss (2020). 

Trygge og sikre skoleveier gjør 

at flest mulig barn og unge kan 

gå og sykle til skolen. Det vil gi 

dem verdifull trafikkerfaring, 

som de tar med seg hele livet 

og de forventes å bli mer 

trafikksikre trafikanter. 
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VEDLEGG 1 • HANDLINGSPLAN FYSISKE TILTAK 2022-2025 

Tiltaksdelen består av prosjekter som har fått prioritet hos Trøndelag fylkeskommune eller tiltak som ivaretas innenfor kommunens ordinære drift, og 

dermed er sannsynlig kan gjennomføres i løpet av planperioden 2022-2025. Tiltakene er et spekter av omforente og forankrede tiltak mellom ulike aktører i 

trafikksikkerhetsarbeidet på Frøya. 

 

 
 
 
 
 

    

    

 

2021: 
590 drepte og 
hardt skadde 

2024 
500 drepte og 
hardt skadde 

2030 
350 drepte og 
hardt skadde 

2050 
0 drepte og 

hardt skadde 

 

./. Handlings- og tiltaksplan 2022-2025 i eget vedlegg. 

 

KOMMUNALE VEGER 

 
Fra TS-plan 2016-2020: 

Prioritet Gatenavn/sted Trafikksikkerhetsproblem/Merknad Status 

 Mausund For stor fart/dårlig sikt i svingene. Tiltak: 
Flere fartsdumper/speil ved svingene 

Ikke utført 

 HC-parkering 
Sistranda 
barneskole 

Biltrafikk inne på skoleområdet – 
manglende skilting og fysisk sperre 

Ikke utført 

 Brøyting 
Sistranda 
barneskole 

Brøyting skjer i skoletiden Ikke fulgt opp 

 Frøyahallen Uoversiktlig av- og påstigning ved levering 
og henting av skolebarn 

Park- og 
rideløsning 

Prioritet Gatenavn/sted Trafikksikkerhetsproblem/Merknad Status 

etablert 
2020                 

 Busslomme ved 
sykehjem 
Hamarvik 

Mye trafikk til barnehage og sykehjem. 
Uoversiktlig vegkryss og ikke fullgod 
busslomme 

Busskur med 
belysning 
etablert 

 Nordskag Trafikkfarlig skolevei Fortau fra fv til 
oppvekstsenter 
etablert 2021 

 Dyrvik boligfelt Nedsatt fartsgrense/skilting Tas inn i 
revidert plan 

  

 

50? tiltak  
bedre 
trafikksikkerhet 

Mål for tiltaksplanen: 
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FYLKESVEGER 
Frøya kommune vil arbeide med disse tiltakene i dialog med vegeier. Slik dialog 

må være tydelig og hyppig. Tiltakene prioriteres ikke innbyrdes fra kommunens 

side. 
Fra TS-plan 2016-2020 

Prioritet Gatenavn/-sted Trafikksikkerhetsproblem Status på tiltak 

 Titran Overtakelse av veglys/ny 
bru/utbedring vei Myran 

Samme status på 
veglys og bru – 
noe utbfedringer 
på Myran 

 Hele Frøya Overtakelse av drift og 
vedlikehold veglys 
fylkeskommunale veger 

Overtakelse 
utført Hamarvik-
Hellesvik 2020 

 G/S Hamarvik – Melkstaden Etablering av gang- og 
sykkelveg Hamarvik-
Melkstaden 

Etablert i 2020 

  Flatval Omlegging fylkesveg Utført 

 Dyrvik-Hellesvik Etablering av gang- og 
sykkelvei 

Prosess med 
fylkeskommunen 
igangsatt 

 Dyrøy fergeleie For lite parkering – dårlig 
logistikk – manglende 
snuplass for buss m.m. 

Prosjekt 
igangsatt mellom 
Frøya kommune 
og 
fylkeskommunen 

 Hele Frøya Utskifting og etablering 
nye busskur med belysning 

Flere busskur er 
utskiftet og 
utplassert nye – 
pågående arbeid 

 Ervika Dårlig sikt fra avkørsel 
småbåthavn til fylkesveg  

TS-plan 2022-
2025 

Prioritet Gatenavn/-sted Trafikksikkerhetsproblem Status på tiltak 

 Husvika/Tverrvågen-
Nordskaget 

Redusert fartsgrense – 
saken spilt inn til 
fylkeskomunen 

Avslag på søknad 
– legges inn i 
TSU-plan 2022-
2025 

 Fv 714 Vikan/Vikasundet Feil dosering på vei - 
overflatevannproblematikk 

Ikke utført 

 Hellesvik/Svellingen/Strømøya Redusert fartsgrense Utført 

 Strømøybotn-Dyrøya Omgjøre Fv 6466 til Fv 714 Ny 2022-2025 

 Nordfrøyveien/Myraneien Busslomme og busstopp Ny 2022-2025 

 Sistranda Ny veg til liggekai Ny 2022-2025 

 Myran Busslomme og busskur Ny 2022-2025 

 Hamarvika Fotgjengerovergang ved 
busslomme til g/s 

Ny 2022-2025 
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VEDLEGG 2 • TILTAK I TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 

MED ANSVARLIG FOR GJENNOMFØRING 

 

Frøya kommunes rolle som barnehageeier Ansvar 

Innen utgangen av 2025 skal kommunen påvirke private barnehager til 
godkjenning som «Trafikksikker barnehage» 

Kommunalsjef 
oppvekst  

Alle ansatte skal i løpet av planperioden ha deltatt på kurs i regi av Trygg 
Trafikk innen trafikkopplæring i tråd med rammeplan for barnehagen 

Kommunalsjef 
oppvekst 

Skal gjennom de kommunale barnehagene gjennomføre tiltak for økt 
fokus på sikring av barn i bil (materiell/kampanje gjennom Trygg Trafikk) 

Kommunalsjef 
oppvekst 

 
Frøya kommunes rolle som skoleeier Ansvar 

Alle skolene skal innen utgangen av 2025 ha blitt godkjent som Trafikksikker 
skole 

Kommunalsjef 
oppvekst  

Det utvikles rutiner for sikker skoleskyss/bussvett, og etableres dialog med 
ansvarlig busselskap om innføring av disse rutinene i alle skolebussene 

Kommunalsjef 
oppvekst 

For å sikre størst mulig trygghet rundt skolen ved skolestart om høsten skal 
«Aksjon skolestart» være et fast tiltak ved alle skoler med elver på 
barnetrinnet 

Kommunalsjef 
oppvekst 

Skolene skal sørge for god sykkelopplæring i tråd med kompetansemål i 
Kunnskapsløftet. Alle skolene med elever på mellomtrinnet skal ha lærere 
med kompetanse innen sykkelopplæring. Lærerne skal ha deltatt på 
kommunens sykkelopplæringskurs som utlyses 1 ganger pr år i samarbeid 
med Trygg Trafikk 

Kommunalsjef 
oppvekst 

Kommunen skal sørge for at ungdomsskolen har nødvendig kompetanse for 
å tilby trafikalt grunnkurs og moped-kortet som valgfag 

Kommunalsjef 
oppvekst 

Kommunen skal gjennomføre vurdering av trafikksikker skoleveg Kommunalsjef 
oppvekst 

Kommunen skal arbeide for trafikksikre soner rundt skolene Kommunalsjef 
oppvekst 

Frøya kommunes rolle som skoleeier Ansvar 

Ha oversikt over og oppfordre til å søke om fylkeskommunale 
trafikksikkerhetsmidler 

Kommunalsjef 
oppvekst 

 
Frøya kommunes rolle som ansvarlig for innbyggernes helse og trivsel Ansvar 

Helsestasjonen oppdaterer sine planer for virksomheten med hensyn til 
trafikksikkerhetsbudskap (overfor foreldre og elever) 

Kommunalsjef 
helse -omsorg 

Helsestasjonen skal ha økt fokus på temaet barn i bil og spesielt at barna 
skal sitte bakovervendt i bil til de er 4 år 

Kommunalsjef 
helse -omsorg 

Kommunen skal fortløpende sende ut informasjon om fylkeskommunale 
tilskuddsordninger til relevante kommunale instanser samt til frivillige 
organisasjoner 

Kommunalsjef 
helse -omsorg 

Kommunen utarbeider årlig en oversikt over trafikkulykker og 
trafikkskadde i kommunen. Oversikten gjennomgås i kommunens 
ledergruppe. 

Kommunalsjef 
helse -omsorg 

Kommunen skal i samarbeid med Politiet drøfte trafikkforebyggende tiltak 
i Politirådet 

Kommunedirektør 

Kommunens frivillige organisasjoner skal årlig stimuleres til å implentere 
reisepolicy i egen virksomhet 

Kommunalsjef 
oppvekst 

Kommunen skal stimulere lag og foreninger til at alle barn til og fra fritids-
aktiviteter sikres best mulig og at voksne som transportører kjører med 
lavest mulig risiko 

Kommunalsjef 
oppvekst 

 
Frøya kommunes rolle som vegeier (omfatter også fortau, gang- og 
sykkelveger) 

Ansvar 

Årlig utarbeide prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak på 
kommunal, og gjennomføre disse innenfor eksisterende økonomiske 
rammer 

Kommunalsjef 
almenne og 
tekniske 
tjenester 

Ha en prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak på fylkesveg, med årlig 
rullering 

Kommunalsjef 
almenne og 
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tekniske 
tjenester 

Ha utarbeidet skriftlige rutiner for snøbrøyting/-rydding, strøing og rydding 
av vegetasjon på skoleveger 

Kommunalsjef 
almenne og 
tekniske 
tjenester 

Ha rutiner for å kvalitetssikring av trafikksikkerheten i forbindelse med 
anleggsvirksomhet, både i kommunal og privat regi 

Kommunalsjef 
almenne og 
tekniske 
tjenester 

Søke om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Kommunalsjef 
almenne og 
tekniske 
tjenester 

Kommunen som kjøper av ulike tjenester stiller krav til samarbeidspartnere 
om trafikksikker atferd (transport-, anleggs- og vedlikeholdstjenester). 
Disse innarbeides i anbudsdokumentene. 

Kommunalsjef 
almenne og 
tekniske 
tjenester 

Kommunen skal begrense muligheten for å kjøre inn på skoleområder og i 
tilknytning til skoler 

Kommunalsjef 
almenne og 
tekniske 
tjenester 

Kommunen skal legge til grunn universell utforming ved fysisk utforming av 
gangveg og –felt. 

Kommunalsjef 
almenne og 
tekniske 
tjenester 

 

 
Frøya kommunes rolle som arbeidsgiver Ansvar 

Innen utgangen av 2022 ha forankret retningslinjene for 
arbeidsrelatert ferdsel i trafikken (inkl. arbeidsreiser) i alle 
kommunens avdelinger 

HR sjef  

Trafikksikkerhet skal være årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg 
(AMU) 

HR sjef  

Påvirke kommunens ansatte, gjennom ulike aktiviteter hvert år, på 
den nasjonale refleksdagen (oktober), å benytte refleks som 
fotgjengere i mørket 

HR sjef  

Gjennomføre aktiviteter som stimulerer flere til å sykle samt bruke 
sykkelhjelm 

HR sjef 

Arbeide aktivt for å forhindre at ansatte er påvirket av legal eller 
illegale rusmidler i tjenesten 

HR-sjef 

Ved innkjøp av nye kjøretøy skal trafikksikkerhet vektlegges (5 stjerner 
i Euro-NCAP, AEB, feltskiftevarsler) 

Økonomisjef 

Trafikksikkerhetstiltak innarbeides i strategisk plan for 
kompetanseheving 

HR sjef  

Gjennomføre trafikksikkerhetskurs for ansatte som bruker motorisert 
kjøretøy i arbeid. Alle ansatte med motorisert og høye kjørelengder 
får tilbud om å gjennomføre HMS-trafikkurs og et førstehjelpskurs 
hvert tredje år 

HR sjef 

Alle barnehagene skal i planperioden innen 2025 ha hatt alle ansatte 
på kurs i trafikksikkerhet. Kursene vil ha fokus på Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, trafikkopplæring m.m. 

Kommunalsjef 
oppvekst 

Alle skolene skal i planperioden innen 2025 ha hatt minimum 50 % av 
de ansatte på kurs i trafikksikkerhet. Kurset vil ha fokus på 
kunnskapsløftets kompetansemål med hensyn på trafikk, forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, sykkelopplæring mm. 

Kommunalsjef 
oppvekst 

Alle ansatte ved helsestasjonen skal ha gjennomført trafikksikkerhets-
kurs for «sikring i bil» innen 2025 

Kommunalsjef 

helse-omsorg 

Kommunens ansatte skal gjennomføre e-læringskurs i trafikksikkerhet 
og HMS (utviklet Trygg Trafikk på KS-læringsplattform) 

HR-sjef 
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VEDLEGG 3 • TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 

KRITERIER FOR TRAFIKKSIKKER KOMMUNE 

Trafikksikker kommune er en godkjenningsordning som blant annet bygger på 

følgende kriterier: 

˃    Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører 

og kommunedirektør. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder. 
 

˃    Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. 
 

˃    Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet 

som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av 

transporttjenester 
 

˃    Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker i kommunen 

(personskadeulykker og ulykker med kun materielle skader). 
 

˃    Kommunen har en trafikksikkerhetsplan som er forankret i fylkets 

trafikksikkerhetsplan. 
 

˃    Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor (oppvekst, kultur, 

helse, drift, plan, HR). 

 

 

VEDLEGG 4 • SKADESTATISTIKKEN 

 

ULYKKER FORDELT PÅ MÅNED I FRØYA 

KOMMUNE 2011-2020 

Måned Antall 
januar 0 
februar 3 
mars 7 
april 1 
mai 6 
juni 3 
juli 5 
august 6 
september 6 
oktober 11 
november 8 
desember 4 
Sum 60 

 

ULYKKESTYPER I FRØYA KOMMUNE 

2011-2020 

Type Antall 

Andre uhell 4 

Samme kjøreretning 2 

Møteulykker 6 

Kryssende kjøreretning 5 

Fotgjengerulykker 3 

Utforkjøringer 40 

Sum 60 

 

SKADDE/DREPTE PÅ VEGNETTET I FRØYA 

KOMMUNE 2011-2020 

År Drepte/hardt 
skadde 

Lette 
skader 

2011 1 6 
2012 2 10 
2013 2 6 
2014 1 7 
2015 2 2 
2016 1 2 
2017 1 10 
2018 1 0 
2019 1 7 
2020 2 6 
Sum 14 56 

 

SKADDE/DREPTE FORDELT PÅ ALDER I 

FRØYA KOMMUNE 2011-2020 

Alder Antall 
0-14 år 2 
15-24 år 30 
25-34 år 12 
35-44 år 6 
45-54 år 7 
55-64 år 4 
65-74 år 2 
> 75 år 5 
Sum 70 

 
ULYKKER FORDELT PÅ VEGTYPER I FRØYA 

KOMMUNE 2011-2020 

Veg Antall 
Fylkesveg 54 
Kommunal veg 2 
Privat veg 3 
Skogsbilveg 1 
Ukjent 0 
Sum 60 

 



Handlings- og tiltaksplan – kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022-2025 

Oppsummering etter høringsrunde og gjennomføring i planperioden. 

Tiltak Område Oppgave Ansvarlig Veg Kommentar Prioritet 
Holdningsskapende 

og forebyggende 
tiltak 

Samarbeidsplan 
med Hitra 
kommune 

Holdningsskapende 
arbeid 
Opplæring 
trafikksikkerhet 
Avrenning fiskeslo 
lastebiler 

Kommunedirektør 

 Det legges opp til 
kampanjer i samarbeid 
med Trygg trafikk, 
oppvekst, folkehelse, 
kultur, grendalag, 
næringsliv 

Kontinuerlig 
prosess 

 Tungtransport Lose tungtransport fra 
Svellingen til Fv 716 

Kommunedirektør 
Fv 6472 Kommunen i dialog med 

næringsliv  
 

 Fv 716 Vintervedlikehold 
Fylkeskommunen 

Fv 716 Bedre vintervedlikehold – 
strøing ved behov – økt 
intervall snøbrøyting 

 

 Kommunale 
veier 

Vintervedlikehold 
Kommunedirektør 

Alle kommunale 
veier 

Behov for økt tildeling 
midler i årsbudsjett 

 

 Veglys 
 

Drift og vedlikehold 

Kommunedirektør 

Alle lyspunkt Etablerte veglys som TSU-
tiltak busskur og i boligfelt 
m.fl. – økte kostnader med 
strømutgift og 
reparasjoner uten tilførte 
midler i budsjett 

 

 
 

Kommunale 
veier 

 
Siktutbedring Kommunedirektør 

Alle kommunale 
veier 

Vedlikeholdsplan 
utarbeides og tas inn i 
budsjett 

 

 Private veier Siktutbedring 
Vegeier/bruker 

Alle Kampanje – forebyggende 
trafikksikkerhetstiltak - 
rydding kratt og skog 

 



 Gang- og 
sykkelveier 

Kampanje 
Kommunedirektør 

Alle g/s 
strekninger 

Oppfordre flere til bruk av 
sykkel som 
framkomstmiddel 

 

 Turløyper Planlegging 

Kommunedirektør 

Alle områder Det bør være samhandling 
mellom turlag og 
kommunen ved 
opprettelse av turposter 
mtp parkeringsmuligheter 

Fortløpende  

 Oppvekstsentre 
og barnehager 

Forebyggende 
trafikksikkerhetsarbeid 

Kommunedirektør 

 Mål for at alle 
oppvekstsentre og 
barnehager har etablert 
hjerterom 
Brøyting inne på 
skoleplasser/barnehage i 
åpningstid 
Belysning 
Trygg skolevei – kampanjer 
Mopedopplæring –
ungd.skole 
Drop-soner 
Utvidelse parkeringsplass 
(Nordskag) 
Utnyttelse parkeringsplass 
(Nabeita) 

 

Nasjonal 
transportplan (NTP) 

og Barnas 
transportplan (BTP) 

 
Strategi 

Hvordan nå felles mål 
med fysiske tiltak 

Kommunedirektør 

 
 

Mange av tiltakene i NTP 
og BTP kan løses med 
forebyggende tiltak og 
tilskuddsordninger, men de 
større tiltakene kan 
vanskelig løses med den 
rammetildelingen 
fylkeskommunen får 
overført p.t. Regjeringen 

 
Kommune-
direktør-
forum spiller 
inn dette til 
KS 



bør bevilger mere 
øremerkede midler slik at  
målene kan nås innenfor 
planperioden  

Planverket Forankring TSU-
arbeidet 

Helhetlig og samordnet 
trafikksikkerhetsarbeide 

Kommunedirektør 

 TSU-planen forankres som 
en kommunedelplan og 
skal sikre at 
trafikksikkerhet er et 
overordnet element i alle 
reguleringsplaner, 
arealplan, samfunnsplan, 
hovedplan for veg og andre 
temaplaner innad i 
kommunen 

 

Samhandling Konsultative 
medlemmer og 
befaringer 
vegnettet 

Holde trykket på TSU-
arbeidet lokalt og 
regionalt 

Kommunedirektør 

Fylkesveger 
 

Arrangere årlige befaringer 
med fylkeskommune, 
vegvesen, politisk nivå og 
TSU-utvalget 
 
Halvårige fellesmøter med 
arbeidsgruppe, Trygg 
trafikk, vegvesen, 
politikontakt, 
fylkeskommune, ATB, 
folkehelsekoordinator 

Arrangeres 
mars/april 
hvert år 
 
 
 
Vår/høst 

Arbeidsgruppe Forankring 
internt 

Helhetlig tenking og 
arbeide 

Kommunedirektør 

 Det etableres en tverrfaglig 
arbeidsgruppe bestående 
av teknisk samferdsel og 
VA,  oppvekst, FAU, kultur,  
folkehelse, 
kommuneplanlegger, 
bruker og eldreråd 

 



Fartsdumper 
 

Kommunale 
veier 

Kartlegging 

Kommunedirektør 

Alle kommunale 
veier 

Kartlegging og 
gjennomgang for behov 
om etablering av 
fartsdumper – tas inn i 
budsjett 

 

Gang- og sykkelvei       

  
Strekningen 
Dyrvik-Nesset 

Gang- og sykkelvei på 
prioriteringsliste hos 
fylkeskommunen – 
deler av trace allerede 
utsprengt 

Fylkeskommunen 

 
 
Fv 714 

Tettbebygd område med 
mye myke trafikanter, 
syklende og barns skoleveg 
Området er klarlagt for 
igangsetting – reg.plan 
utarbeidet og godkjent 
FK bevilget tilskudd på  
15 mill. til tiltaket 

 
Pågående 
sak 

 Nesset-Hellesvik Forlengelse av g/s 
Dyrvik-Nesset -  
helhetlig strekning jfr  
reg.plan 

Fylkeskommunen 

 
Fv 714 

 
Fylkeskommuen bes 
prioritere grunnerverv for 
å få fullført hele traceen 
som er regulert til formålet 
– spilles inn høring  
delstrategi for 
fylkeskommunal vei 

 
1 
Innspill 
delstrategi 
veg 

 Uttian Gang- og sykkelvei  

Fylkeskommunen 

Fv 451 Det søkes g/s fra avkjøring 
Fv 714 fram til snuplass 
ved «gården» -  økt 
befolkningsvekst og 
næringsutvikling 

2 
Innspill 
delstrategi 
veg 
 

 Myrhaugveien – 
Dyrøy 
Skjønhals-Dyrøy 

Gang- og sykkelvei 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Primært g/s fra 
Myrhaugveien til Dyrøy 
fergeleie men målsetting 
om helhetlig gang- og 
sykkelvei fram til Dyrøy 
oppvekstsenter – betydelig 

3 
Innspill 
delstrategi 
veg 



økt trafikkmengde – økt 
befolkningsvekst og 
næringsutvikling 

 Hellesvik-
Svellingen 

Gang- og sykkelvei 

Fylkeskommunen 

Fv 716/Fv 6472 Økt trafikk langs 
strekningen – 
befolkningsvekst og 
næringsutvikling 

4 
Innspill 
delstrategi 
veg 
 

 Dyrøy fergeleie 
– avkjøring 
Stranda 

Gang- og sykkelvei 

Fylkeskommunen 

 
 
Fv 6466 

Økt trafikk langs 
strekningen – 
befolkningsvekst og 
næringsutvikling 
Etablere gang og sykkelvei 
– utbedring bru – barns 
skolevei – trygg skolevei 

5 
Innspill 
delstrategi 
veg 
 

Fornying veg 
Endret bruksklasse 
Reasfaltering 

Strømøybotn – 
Dyrøy fergeleie 

Vegutbedring og 
reasfaltering   
Endret funksjonsklasse 

Fylkeskommunen 

 
 
 
 
Fv 6466 

Hele vegstrekningen er i  
svært dårlig forfatning og 
anses meget trafikkfarlig – 
Hele strekningen må 
oppgraderes som helhetlig 
to-felts vei inkl bruer og 
endres fra bruksklasse E  til 
bruksklasse B og status Fv 
714 - store huller i 
vegdekke – slitasje ned til 
gruslag – vegarmer løs og 
masser  sklir ut i terreng. 
Bærelag må forsterkes og 
grøftrens utføres. 

Egen sak – 
innspill 
delstrategi 
veg 
 
 
 
 
 
 

 Hellesvik-
Nordskaget 

Endret funksjonsklasse 

Fylkeskommunen 

Fv 716 Vegstrekningen har i dag 
funksjonsklasse D – 
trafikkutviklingen relatert 
til økt bosetting og 

Egen sak 
Innspill 
delstrategi 
veg 



utvikling næringsliv har økt 
ÅDT totalt og ÅDT tyngre 
kjøretøy – søkes endret fra 
funksjonsklasse D til 
funksjonsklasse B 

Fornying Sula Asfaltere grusvei 

Fylkeskommunen 

Fv 6470 Dårlig grusvei – bør 
asfalteres ifb med 
etablering autonom buss – 
kommunen skal legge VA-
ledninger langs hele 
fylkesveien – samkjøre 
felles prosjekt 
kommune/fylkeskommune 

Innspill 
delstrategi 
veg 

 Sistranda Ny adkomstvei liggekai 
Kommunedirektør 

Fv 714 Ny adkomstvei ihht 
reg.plan etableres 

Prosess 
igangsatt 

Endret bruksklasse 
Reasfaltering 

Flatval-
Nordskaget 

Utbedring og 
reasfaltering 
Oppgradering til Fv 714 

Fylkeskommunen 

 
Fv 716 

Deler av strekningen må 
reasfalteres.  Vegen bør 
oppgraderes til Fv 714 mtp 
prioritering 
vintervedlikehold – mange 
trailere blir stående i 
Skarsvågbakken – 
trafikkfarlig/samfunnsøkon
omisk utfordring 

1 
Innspill 
asfaltpakke 
2023 

 Bua-Titran Reasfaltering 

Fylkeskommunen 

Fv 6460 Vegen er i veldig dårlig 
forfatning – dype spor, 
store huller, krakkelering, 
løse vegarmer 

2 
Innspill 
asfaltpakke 
2023 

 Mausund Reasfaltering 
Fylkeskommunen/ 
kommunedirektør 

Fv 6468 – KV  
20163,20164, 
20170, 20176, 
20192, 

Behov for reasfaltering 
både på fylkeskommunal 
og kommunal veg – 
krakkelering/huller 

3 
Innspill 
asfaltpakke 
2023 

Siktutbedring       



Skilting 

 Tverrvågen Siktutbedring/etablerig 
av busslomme og veglys 
– redusert fartsgrense 

Fylkeskommunen 

 
Fv 716 

Små barn må krysse vegen 
i 80-sone med liten sikt i 
begge retninger – anses 
svært trafikkfarlig og tiltak 
med siktutbedring og 
etablering av busslomme 
og veglys må utbedres. 
Innvilget 60-sone fra 
Fylkeskommunen – skilting 
med ny fartsgrense bør 
umiddelbart følges opp av 
Fylkeskommunen 

Egen sak pga 
kostnads-
omfang 
Innspill 
delstrategi 
veg 
 
 
 
 
 

 Strømøybotn 
bru (retning 
Dyrøya mot 
Svellingen) 

Siktutbedring 

Fylkeskommunen 

 
Fv 6466 

Uoversiktlig og svingete 
veg i begge retninger før 
inngangen til ei smal bru 

Egen sak pga 
kostnads-
omfang 
Innspill 
delstrategi 
veg 
 
 

 Gurvikdal 
vegkryss 

 
Siktutbedring 

Fylkeskommunen 

 
Fv 716 
 

 
Uoversiktlig vegkryss med 
stor trafikkmengde må 
utbedres snarlig 

1 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 
 

 

Avkjøring 
Dragsnes 

 
Siktutbedring 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Sving ved avkjøring til 
Dragsnes må utbedres – 
skolebarn krysser veien – 
uoversiktlig 

2 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Nesset Siktutbedring 

Fylkeskommunen 

Fv 714 Veldig dårlig sikt mellom 
nordligste avkjørsel til 
næringsområde på Nesset 
– bergnabbe rekker ut i 

3 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 



vegarm – sprenging må 
foretas – ses i 
sammenheng med g/s 

 Mausund Siktutbedring/ 
fartsdempere 

Fylkeskommunen/ 
kommunedirektør 

Fv 6468 – KV 
20163,20164, 
20170, 20176, 
20192, 

Økt trafikkmengde - Smal 
vei – behov for 
siktutbedringer på 
fylkeskommunal og 
kommunal vei – 
utbedringer synkehull og 
etablere fartsdempere, 
montere sladrespeil, 
etablere flere møteplasser 

4 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 
Egen sak 
kommunale 
midler 

 Hamarvik Siktutbedring 

Fylkeskommunen 

Fv 714 Avkjørsel Kvernhusveien – 
Nordfrøyveien – dårlig sikt 
– behov for sprenging av 
fjell og fjerning av trær 

5 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Ervika Siktutbedring/utbedring 
vei 

Fylkeskommunen 

Fv 714 Dårlig sikt fra avkjørsel 
småbåthavn til fylkesveg – 
stigning veg må jevnes ut 
for å få bedre siktforhold 

 6 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Hellesvik-
Dyrøya 

Siktutbedring/utbedring 
vei 

Fylkeskommunen 

Fv 714/Fv 6466 Flere partier langs 
vegstrekningen med smal 
vei, behov for sprenging 
fjellpartier 

7 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

Manglende rekkverk Nesset Oppsett rekkverk 

Fylkeskommunen 

Fv 714 Vest for gamle Coop 
(innkjøring til bhg) langs Fv 
714 må rekkverk anlegges 
– fotgjengere har falt i 
grøfta grunnet manglende 
rekkverk 

1 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

Ny 
busslomme/busskur 

  
 

   



 Sistranda Toveis busslomme 
etableres ved kryss 
Nordfrøyveien 
Myranveien  

Fylkeskommunen 

 
Fv 714 

Behov for busslomme med 
busskur og belysning – stor 
brukergruppe ifb med 
etablering av helsetun og 
økt boligbygging i området 

 
 
1 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Husvika/ 
Tverrvågen 

Toveis busslomme 

Fylkeskommunen 

 
Fv 716 

Skolebarn langs 
strekningen – trafikkfarlig 
av-/påstigning – tiltak trygg 
skolevei 

2 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Holet, Dyrøya Toveis busslomme med 
busskur 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Avkjøring Dyrøveien-Holet 
– toveis busslomme – flere 
skolebarn i området – tiltak 
trygg skolevei 

3 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Leirvikhamn Toveis busslomme med 
busskur 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Avkjøring Dyrøyveien – 
Leirvikhavn – toveis 
busslomme – flere 
skolebarn i området – tiltak 
trygg skolevei 

4 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Skjelvika Toveis busslomme med 
busskur 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Avkjøring Dyrøyveien – 
Vamyra – toveis 
busslomme – flere 
skolebarn i området – tiltak 
trygg skolevei 

5 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Kværnøya Toveis busslomme med 
busskur 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Avkjøring Dyrøyveien – 
Kvernøya – toveis 
busslomme – flere 
skolebarn i området – tiltak 
trygg skolevei 

6 
TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Dyrøy Justering busskur 
Fylkeskommunen 

Fv 6466 Avkjøring Dyrøyveien – 
Øyaveien – plassering av 
busskur for av-/påstigning 

Følges opp 
overfor 
fylkeskomm



må justeres – ikke 
trafikkvennlig løsning –  

unen som 
egen sak 

Redusert fartsgrense       

 Dyrvik (ved 
Havgløtt) - 
Sistranda 

Det er tidligere omsøkt 
Fylkeskommunen 
redusert fartsgrense i 
80- sone ved Dyrvik 
boligfelt til 60-sone 

Fylkeskommunen 

 
 
Fv 714 

Fylkeskommunen vil som 
et midlertidig tiltak 
redusere fartsgrensen på 
strekningen til 50-sone og 
se helhetlig på ny 
fartsgrense for strekningen 
Dyrvik – Sistranda 
Det søkes om permanent 
60-sone 
 
Saken purret flere ganger – 
SVV ser på saken pr mai 
2022 

1 
Følges opp 
overfor 
fylkeskomm
unen som 
egen sak 

 Hamarvik-
Rabben 

Fra Hammarberget til 
Rabben 
 
Fra 80-sone ved 
Hammarberget og 70-
sone fra Melkstaden 
endres med helhetlig 
60-sone for strekningen 
og fram til eksisterende 
50-sone ved Rabben 
 
 

Fylkeskommunen 

Fv 714 På strekningen er det flere 
boligfelt under regulering 
samt at regulert 
«utkikkspunkt» ved 
Hammarberget er i 
etableringsfase 
 
Saken fremmet overfor 
fylkeskommunen – gitt 
avslag – kommunen 
opprettholder søknad om 
redusert fartsgrense 

2 
Følges opp 
overfor 
fylkeskomm
unen som 
egen sak 

 Hamarvik - 
Flatval 

Fra rundkjøring fram til 
oppvekstsenter 

Fylkeskommunen 

 Fv 716 Redusert fartsgrense til 50 
km/t fram til 40 sone ved 
oppvekstsenter 

2 
Følges opp 
overfor 
fylkeskomm



unen som 
egen sak 

 Dyrøya Seterveien 
Kommunedirektør 

KV 20120 Redusert fartsgrense til 30 
km/t – smal og uoversiktlig 
veg 

Administr.     
vedtak  

 Dyrvik  Dyrvik boligfelt 
Kommunedirektør 

KV 20075 Redusert fartsgrense til 30 
km/t – kommunalt boligfelt 
med tett bygningsmasse 

Administr.   
Vedtak 

 Alle kommunale 
veier 

Vedtak fartsgrense 

Kommunedirektør 

Diverse Helhetlig gjennomgang alle 
kommunale veier om 
vedtak er fattet på 
fartsgrense – vilkår fra 
Politiet ved fartskontroll 
samt forebyggende 
trafikksikkerhetstiltak 

Administr. 
Vedtak 

Utbedring bruer       
 Kværnøystraum

en bru 
Bru med tredekke 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Vedtak i KST om at 
opprinnelig plan om 
utbedring forkastes og at 
det etableres ny tofelts bru 
 
Saken tatt opp i 
hovedutvalg for veg mai 
2022 

 
 
Pågående 
sak – innspill 
to-felts bru 
delstrategi 
veg 

 Titran bru Bru av tredekke 

Fylkeskommunen 

Fv 6460 Tredekke er i meget dårlig 
forfatning – råttent – 
rekkverk av bolket opp 
med bruk av treverk og stål 
– fundamenterning for 
stålrekkverk er i treverket 
som er råttent – dårlig sikt i 
begge retninger – smal bru 

 
 
Pågående 
sak 



- svingete veg før 
påslagspunkt bru 
 
Fylkeskommunen i gang 
med prosjektering 
omlegging veg og 
etablering av ny bru 

 Dyrøy bru Bru av tredekke 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Tredekke i meget dårlig 
forfatning  - råttent – 
rekkverk er i dårlig 
forfatning 
 
 

Ses sammen 
med sak 
oppgraderig 
vegstatus 

 Trøastraumen 
bru 

Bru av betong 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Gammelt betongdekke 
som må rehabiliteres – 
rekkverk av stål er helt 
gjennomrustet og anses 
meget trafikkfarlig 

Ses sammen 
med sak 
oppgraderig 
vegstatus 

 Titran Veitaveien - 
Hambuglandet Kommunedirektør 

 
KV 20137 

Betongbru – trenger 
oppgradering 

Tas inn i 
helhetlig 
plan 

 Mausund Aursøy bru og molo 
Kommunedirektør 

 
KV 20176 

Betongbru og fylling molo 
– behov for oppgradering 
og breddeutvidelse  

Tas inn i 
helhetlig 
plan 

 Loknes, 
Skarsvågen 

Loknes bru 
Kommunedirektør 

 
KV 20139 

Betongbru og fylling molo 
– behov for oppgradering 
og breddeutvidelse  

Tas inn i 
helhetlig 
plan 

 Hamarvik Doktorbakken 
Kommunedirektør 

 
KV 20052 

Betongbru og fylling molo 
– behov for oppgradering 
og breddeutvidelse 

Tas inn i 
helhetlig 
plan 

       

Utbedring veger       



 Vikan/Vikasund
et 

Overvann 
Fylkeskommunen 

Fv 714 Veg er feil dosert – 
overvannsproblematikk 

Egen sak 

 Skjelvika og 
Kvernøya 

Uoversiktlige vegkryss 

Fylkeskommunen 

Fv 6466 Uoversiktlige og smale 
veier, busstopp på 
bakketopper, utbedres – 
tiltak trygg skolevei 

TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

       

Fotgjengerfelt Hamarvik Overgang busslomme-
kjøpesenter Coop - 
Gulldokkveien 

Fylkeskommunen 

Fv 714 Markere 
fotgjengerovergang 
mellom busstopp og g/s 
ved kjøpesenter 

TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Djupmyra Overgang avkjøring 
Djupmyra boligfelt – g/s 
Sørfrøyveien Fylkeskommunen 

 
Fv 714 

 
Skolebarn og øvrige myke 
trafikanter krysser veg for 
å benytte helhetlig g/s 
Flatval-Dyrvik 

TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

 Sistranda Eksisterende 
fotgjengerfelt Fylkeskommunen 

Fv 714 Oppmerking på alle 
fotgjengeroverganger  

TSU-midler 
Årlig 
søknadsfrist 

Veglys Fylkeskommuna
le veger 

Hele Frøya med øyrekka 

Fylkeskommunen 

Alle veger Det søkes overtakelse av 
kostnader med veglys på 
alle fylkeskommunale 
veger – kommunen og 
private (grendalag m.fl.) 
bekoster dette p.t. 

Egen sak 
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Nr Avsender Dato Innspill Kommentar 

1 Statens 

Vegvesen 

20.01.22

. 

Statens vegvesen har ansvar for å se etter at føringene i Nasjonal transportplan, statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi 

uttaler oss som forvalter av riks- og europaveg, og som statlig fagstyresmakt med 

sektoransvar på transportområdet.  

Arealpolitiske føringer for planarbeidet  

Ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 har følgende overordnet mål: 

Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.  

Det er utviklet fem likestilte mål som gir retningen for ressursbruken i planperioden. 

Disse er:  

• • Mer for pengene.  

• • Effektiv bruk av ny teknologi.  

• • Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål.  

• • Nullvisjon for drepte og hardt skadde.  

• • Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.  

2 ‘Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023’ skisserer 

noen av utfordringene vi står ovenfor. På samferdselsområdet knytter dette seg bl.a. til 

temaet bærekraftig areal- og transportutvikling. Styrket knutepunktsutvikling og mer 

vekt på regionale løsninger er sentrale moment. Hovedtyngden av handelsvirksomhet, 

boligbygging og arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter skal lokaliseres innenfor 

definerte og avgrensete tettsteder. Det må legges til rette for fortetting og transformasjon 

før nye utbyggingsområder tas i bruk. Regjeringen understreker også betydningen av 

regionale og interkommunale samfunns- og arealplaner for å avklare spørsmål på tvers 

av kommunegrenser.  

Forventningene videreføres i stor grad gjennom ‘Statlige planretningslinjer for 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging’. Disse sier bl.a. at planlegging av 

utbyggingsmønsteret og transportsystemet må samordnes for å oppnå effektive løsninger 

slik at transportbehovet kan reduseres, og at det legges til rette for klima- og 

miljøvennlige transportformer. I den sammenheng nevner vi ‘Nasjonal sykkelstrategi’ og 

‘Nasjonal gåstrategi’ som bør være en del av grunnlaget for planarbeidet.  

Konkrete innspill til planen  

Statens vegvesen er veldig positiv til at det utarbeides en så omfattende kommunedelplan 

for trafikksikkerhet, og ønsker å gi honnør til Frøya kommune for utarbeidelsen av 

 Innspill fra SVV tas til 

orientering. 

 Samspill regionalt for TSU-

arbeid settes på dagsorden. 

 Overordnet planlegging 

kommunens KA-plan og 

reguleringsplaner ses i 

sammenheng med TSU-plan 
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planen. Vi mener videre at det er veldig fint at Frøya kommunen skal sette i gang 

prosessen med en resertifisering for å forbli en «trafikksikker kommune».  

Kommunedelplanen består av en grundig analyse av diverse statistikker relatert til 

trafikksikkerhet, og sammenligningen med tidligere perioder viser at tallene går riktig 

vei, selv om ikke alle mål er oppnådd enda. Videre gir kapitlene Mål og strategier for 

perioden 2022-2025 og Innsatsområder og kommunale tiltak en god oversikt over 

planlagte tiltak for å forbedre trafikksikkerheten i kommunen.  

Det ser ut som enkelte tall i de blå tabellene i kapittel 8 ikke har blitt gjengitt i PDF ’en 

slik vi har fått den tilsendt.  

Vi registrerer også at kommunen reiser spørsmålet om fv. 714 igjen bør bli riksveg. Vi er 

ikke kjent med at det per i dag er igangsatt noen prosesser med sikte på endringer i 

vegstatus for riksveger/fylkesveger.  

Vi ønsker kommunen lykke til videre med dette viktige arbeidet. 
2 Stølan kretslag 30.01.22 Styret i Stølan Kretslag ønsker å komme med følgende innspill til planen.  

A. Vi ønsker en reduksjon av fartsgrensen før krysset til Stølan. I dag er det 80 sone fram 

til Sletta Kirke, noe som gjør strekningen farlig. Dette er allerede meldt inn gjennom en 

bekymringsmelding fra en privatperson i kretsen, og vi har fått beskjed om at dette vil bli 

iverksatt. Vi hefter derfor ikke mer ved dette, men nevner det fordi vi støtter avgjørelsen 

og vil understreke viktigheten.  

B. Vi leser av planen at det planlegges en sykkelsti til Hellesvik. Dette er positivt. Vi 

ønsker samtidig å åpne for muligheten for å forlenge en eventuell sykkelsti videre til 

Sletta Kirke. Om det samtidig skal graves kabel med fiber til Stølan krets, så anbefaler vi 

at det samtidig bygges en gang og sykkelsti over kabelen. Dette kan spare utgifter i 

framtiden, og vil være svært velkomment for grenda. Vi er en grend i vekst, med flere 

barnefamilier og turgåere på denne strekningen. C. Vi har til tider opplevd en økende 

tungtransport-trafikk gjennom grenda, Det sies de kjører gjennom Svellingen for å 

komme til Dyrøya, og dermed unngår avkjøringen ved Riksvei 716 som visstnok skal 

være vanskelig med større kjøretøy. Vi ser det er del av deres prioriteringer, noe som vi 

støtter fullt ut.  

 Redusert fartsgrense 

iverksatt. 

 Framtidig g/s til Stølan tas 

inn i overordnede planer. 

 Tungtransport søkes loset til 

Fv 716  

3 Frøya bruker- 

og eldreråd 

09.02.22 1. Eldre- og brukerrådet mener at vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan gir en god 

oversikt over status på området, samtidig som dokumentet fremstår som et tjenlig 

verktøy i trafikksikkerhetsarbeidet i planperioden.  

2. Rådet slutter seg til planforslagets hovedmål og forslag til prioriteringer slik dette 

framkommer i saksframlegget fra kommunedirektøren.  

 Pkt. 8.2.3. i planforslaget 

revideres ihht FEB’s inspill. 

 Utbedring Fv 716 Flatval-

Nordskag tas inn i 

handlingsplanen 
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3. Rådet savner tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne under innsatsområdet 

8.2.3 - trafikantgruppen voksne, fremmedspråklige og personer med nedsatt 

funksjonsevne.  

4. Eldre-og brukerrådet har for øvrig følgende innspill:  

o         Strekningen Flatval-Nordskaget trenger utbedring  

o         Syklister bruker ikke gang/sykkelveg. Kan det gjøres noe med det?  

 

 Kampanje bruk av g/s-veg 

syklister gjennomføres 

4 Titran 

grendalag 

13.02.22 Ang. brua og fartsgrense.  

Titran grendalag følger spent med i arbeidet med brua  

For at vi ikke må vente like lenge med brua vår som de på Dyrøya, ber vi om og håper at 

det går an å ha disse to bruene i hodet samtidig. Vi ønsker at brua vår blir skiftet så snart 

som mulig og at veien blir litt utvidet på begge sider.  

I tillegg ber vi om at 50kmskiltet på hovedveien ved Stabbenkrysset, blir flyttet ned til 

dette krysset.  

 

 Fylkeskommunen har tatt 

tidligere innspill til 

etterretning og har bestilt 

regulering av området – rett 

vegstrekning og ny bru er 

planlagt. 

 Flytting av 50-sone skilt 

søkes TrFk – tas inn i 

handlingsplanen 

5 Uttian 

grendalag 

24.02.22 Gjelder Fylkesvei 451 fra Uttiankrysset til snuplassen i gården. Uttian er en grend i 

kraftig vekst med utbygging av boligområder og næringsområder. Det er stor interesse 

for boligbygging på Uttian, og folketallet på øya øker stadig. Det er også stor 

næringsaktivitet både på Hestøya og Nordsva. Det er også meget attraktive turløyper på 

Uttian, og mange som kommer kjørende til gården for å gå turer derfra. Dette medfører 

at trafikken både av personbiler og større biler på fylkesvei 451 stadig øker, noe som 

igjen gjør det trafikkfarlig å gå og sykle langs denne veien. Det er bosetting stort sett 

langs hele veien, og mange er nødt til å gå langs veien når de skal reise med buss m.m. 

Dette gjelder også flere skolebarn. Det er også mange syklende og gående som bruker 

fylkesveien til trimturer. Uttian Grendalag er meget opptatt av trafikksikkerheten langs 

fylkesvei 451, og mener derfor det er stort behov for gang- og sykkelvei og belysning 

langs denne veien. Uttian Grendalag vil derfor at gang- og sykkelvei og belysning langs 

fylkesvei 451 blir prioritert og legges inn i KOMMUNEDELPLAN FOR 

TRAFIKKSIKKERHET 2022 – 2025. Uttian Grendalag håper Frøya Kommune ser 

positivt på dette innspill til trafikksikkerheten på Uttian, og gjør vedtak som støtter oss i 

denne saken. 

 Innspill om g/s på Fv 451 tas 

inn i handlingsplanen  
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6 Trygg Trafikk 28.02.22 Det er positivt at planen får status som kommunedelplan ved rullering og at den sendes 

ut på høring til alle relevante instanser. Vi ber om at Trygg Trafikk blir tilordnet e 

postlisten slik at vi mottar innspill til høring ved neste korsvei. Frøya er allerede 

godkjent som trafikksikker kommune som det påpekes i planen og skulle vært 

regodkjent innen 2021 iht kriterier for trafikksikker kommune. Vi har vært i dialog med 

kontaktperson i kommunen om regodkjenningen og håper at regodkjenning blir 

gjennomført i arbeidet med denne planen. Vi tillater vi oss å komme med noen 

betraktninger til det foreliggende forslag til trafikksikkerhetsplan nå, med mulighet for å 

ettersende ytterligere innspill etter fristens utløp samt bidra inn i arbeidsgruppen dersom 

det er ønskelig. 

Innspill: • Det er positivt at alle befolkningsgrupper, organisasjoner og interessegrupper 

i kommunen involveres i arbeidet og får muligheten til å mene noe om planens innhold. • 

Frøya er godkjent trafikksikker kommune. Vi håper regodkjenning vil gjennomføres i 

begynnelsen av ny planperiode. • Det er forankring til overordnet og sideordnet planverk 

(FN`S bærekraftmål, Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg, Delstrategi 

trafikksikkerhet Trøndelag fylkeskommune og kommuneplanens samfunnsdel). De 

nasjonale tilstandsmål i NTTP er trukket inn i det lokale planverket i det foreliggende 

forslaget. Det er en riktig og viktig forankring av planen som støttes av Trygg Trafikk. • 

Vi støtter forankringen mot Barnas transportplan i arbeidet med utformingen av denne 

planen og vil påpeke at det er viktig med kanaler inn i det lokale planarbeidet slik at 

barnas stemme blir hørt. • Kommuneplanens samfunnsdel trekker frem det 

holdningsskapende arbeidet som viktig. • Vi vil støtte viktigheten av holdningsskapende 

arbeid og understreker viktigheten av adferdsrettede tiltak i planen som ivaretar det 

holdningsskapende arbeidet. • Folkehelse er et viktig aspekt ved 

trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikk foreslår at folkehelsekoordinator deltar i 

arbeidsgruppa nedsatt av kommunedirektøren. • Vi er positive til at Frøya og Hitra ser 

sine planer i sammenheng både i utformingen av planverket, men også i 

gjennomføringen av tiltak. • Når det gjelder atferdsrettede tiltak i planen er dette er tiltak 

som kommunens virksomhet kan implementere uten nevneverdig kostnad og som møter 

alle kompetansekrav i opplæringslov/rammeplaner og læreplaner. Trygg Trafikk har 

tilgjengelig digitale læringsressurser til bruk i undervisning. Disse ressursene er ferdige 

undervisningsopplegg og/eller basert på e-læringsplattformer. • Det er viktig med fokus 

på ulykkesstatistikk og fysiske tiltak som virkemidler for å redusere ulykkespunkter og 

antall alvorlige trafikkulykker. Like viktig er at ny TS plan også omhandler 

trafikantrettede, holdningsskapende tiltak og tiltak som bidrar til å styrke trafikantenes 

 Søke regodkjenning som 

Trafikksikker kommune i 

2022. 

 Kommunen skal ha 

forebyggende fokus på 

områder med planlagt 

utbygging som vil få en 

økning i sårbare trafikanter. 

 Utvide samarbeidsgruppe. 

 Tettere dialog og oppfølging 

oppvekstsektoren –  

 Tilstrebe hjertesoner på alle 

oppvekstsentre og 

barnehager. 
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kompetanse. • Som planforslagets pkt 4.2 tar opp er det er verdt å merke seg at det kun er 

de politirapporterte ulykkene som fremkommer i den offisielle statistikken. Det er grunn 

til å anta at det er betydelig underrapportering på flere ulykkestyper. Ulykkesstatistikken 

alene vil gi et snevert fokus på områder som fortjener oppmerksomhet i 

trafikksikkerhetsarbeidet. • Hjertesoneprosjektet er et viktig grep for å trygge 

nærområdene rundt skolen, i tillegg til å legge til rette for mer sykling og gåing som et 

ledd i folkehelsearbeidet. • Sykkeldyktig nevnes her spesielt som en viktig læringsressurs 

for alle barn på grunnskole. Det er en nettbasert læringsportal som supplerer den 

praktiske treningen på trafikale ferdigheter. I portalen er det ferdige pedagogiske 

opplegg som kan tas i bruk av lærer uten spesielle undervisningsforberedelser. • Utover 

de fysiske tiltak som vil fremkomme i planens tiltaksdel, vil Trygg Trafikk påpeke 

viktigheten av at kommunen har forebyggende fokus på områder med planlagt utbygging 

som vil få en økning i sårbare trafikanter i tiden fremover. Gode tiltak, medvirkning og 

godt utformede planer i reguleringsarbeidet reduserer kostnader og konfliktområder ved 

gjennomføring. • Frøya kommune har et bredt sammensatt trafikksikkerhetsutvalg i dag, 

noe Trygg Trafikk støtter. Generelt vil vi også anbefale at konsultative medlemmer 

bidrar inn i TS utvalget i kommunen, enten som faste medlemmer eller etter tema som 

skal opp til behandling. Eksempelvis statens vegvesen, fylkeskommunen, ATB, Trygg 

Trafikk, politikontakt, Folkehelsekoordinator osv. • Trygg Trafikk bidrar gjerne inn i det 

videre planarbeidet.  
7 Trøndelag 

fylkes-

kommune 

 Seksjon 

Strategi og 

utvikling, veg 

01.03.22 På 22.12.2021 mottok Trøndelag fylkeskommune høringsdokumentene til 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022 – 2025 for Frøya kommune. Høringsutkastet 

opplyser om trafikkale fakta og statistikk i Frøya kommune, nasjonale målsetninger og 

om Frøya kommune sine målsetninger, tiltak og strategier for trafikksikkerhet. 

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022 – 2025 virker som en godt gjennomtenkt, 

solid plan. Vi ønsker også å framheve samarbeidet mellom Frøya og Hitra, og 

engasjementet i sammenheng med «Trafikksikker kommune», siden vi oppfatter det som 

spesielt positiv. Fylkeskommunen har følgende kommentarer og spørsmål: Side S.5 Det 

er positivt at det arbeides sammen med Hitra kommune ang. adferdsrettet og 

holdningsskapende tiltak. Vi ønsker å få mer detaljer på samarbeid. Vil det komme en 

samarbeidsplan etter hvert? S.5 Det kan diskuteres om det er aktuelt å henvise i denne 

sammenheng til bærekraftsmål 17 «Samarbeid for å nå målene». S.5 TRFK har egne 

rutiner, hvordan kommuner skal melde inn ønsker og behov for tiltak på fylkesveier. Når 

det gjelder mindre tiltak på kommuneveier, private veier og ang. adferdsrettete tiltak kan 

det søkes om Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag. I høringsutkastet brukes det lenken 

Innspill tas til orientering og tas inn i 

revidert TSU-plan 

 

 Samarbeidsplan med Hitra 

kommune 

 Holdningsskapende arbeid 

 Opplæring trafikksikkerhet 

 Avrenning fiskeslo fra 

lastebiler 
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www.trondelagfylke.no . Den bør byttes med https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/ veg/trafikksikkerhet/trafikksikkerhetstiltak/ . Slik kommer man til riktig side 

med en gang. Bra hvis lenken til Samferdselsdepartementet kan også vise direkte til 

riktig side. 

S. 10 Man kunne her eller på en annen side også henvise til bærekraftsmål 10.2 Innen 

2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, 

uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion 

eller økonomisk eller annen status. Det passer f.eks. også til «Innsatsområde – Voksne 

og fremmedspråklige trafikanter, og trafikanter med funksjonsnedsettelse» (s.28) S.11 

«Kommunen har også generelt ansvar for å forebygge skader og ulykker lokalt gjennom 

folkehelseloven og plan- og bygningsloven.» Kommentar til setningen: Gjennom 

folkehelseloven har kommunen ansvar for sine innbyggere, selv om de ferder utenfor. 

S.23 Kunne nevnes også bærekraftsmål: 3.5 Styrke forebygging og behandling av 

rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol 

S.24 5.3 Tungbiltrafikk: Bedriften/transportfirma som har behov til transport med tunge 

kjøretøy, er ansvarlig for å ivareta trafikksikkerhet. Avrenning av fiskeslo og vann fra 

lastebilene kan føre til trafikkfarlige situasjoner, hvis det fryser på vegen eller sørger for 

at det er glatt. Det bør henvises til i dokumentet, og jobbe med å tydeliggjøre 

ansvarligheten for bedriftene. Det bør være del av de kommunale tiltak på S. 27 og 

videre. Det oppleves at det er for løse krav på lastebil, enn på båt og tog, når det gjelder 

transport av sjømat. Se f.eks. pressemeldingen 17.12.20 av Norske Lastebileier-Forbund: 

https://lastebil.no/Aktuelt/Presse/Pressemeldinger/Ny-bransjestandard-forfrakt-av-fisk 

S.28 Holdningsskapende arbeid er viktig, særlig i sammenheng med unge personer hvis 

avbøtende tiltak ikke gi forventet effekt. Det kan f.eks. diskuteres å sette opp et eller to 

tiltak i tillegg på punkt 8.2.2. som f.eks. kjør for livet klubb. S.28 «Kommunen skal tilby 

trafikalt grunnkurs og mopedkortet som del av valgfagtilbudet.» Forslag til formulering: 

«Kommunen skal tilby trafikalt grunnkurs og mopedopplæring som en del av 

valgfagtilbudet.» Statens Vegvesen har ansvaret for førerkort. S. 31-32 Det mangler 

aktuell status på 5 tiltak. S.31-32 Bør det settes opp en ny tabell «TS plan» i stedet for 

den gamle som framvises i planen? Ønsker dere å oppnå noe spesielt gjennom å vise 

fram den gamle tabellen? Det bør forklares. -- Viltpåkjørsel, er et stort tema som burde 

nevnes i planen. Bør det settes opp tiltak for det? 

-- Vi minner på at brevet ang. innspill til TS-investeringer kommer hver september. Vi 

ønsker at alle kommuner følge den faste systematiserte rutinen. -- Temaområdet 

«trafikksikkerhet» har fått en egen side på Trøndelag fylkeskommune sin webpresens. 
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Siden oppdateres fortløpende, her finner man alt hva som gjelder trafikksikkerhet i 

fylkeskommunalt ansvarsområdet. https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/ 

veg/trafikksikkerhet/ 
8 SU Dyrøy 

oppvekst 

senter 

  

Skjønhals 

kretslag  

 

Dyrøy 

grendalag  

 

Øyrådet 

28.02.22  «Frøya er et trygt sted å leve – Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid med særlig 

fokus på trafikksikkerhet og kriminalforebyggende arbeid» (Fra Kommuneplanens 

samfunnsdel, pkt. 5 samfunn, næring og kultur)  

«Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er 

fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Vi har alle ansvar for å gjøre 

trafikksikkerheten på veiene bedre, og vi må alle gjøre det vi kan for å hindre den neste 

ulykken» (Fra utkast til Trafikksikkerhetsplan 2022-25)  

6466 Dyrøyveien  

Veidekket på strekningen fram til fergeleiet er i oppløsning. Det er tidvis fragmenter i 

veibane og det fører til avvikende kjøreadferd for å unngå å skade kjøretøy. Det gjelder 

hele strekningen langs 6466 (fra avkjørsel mot Dyrøy ved Strømøybotn, fram til 

fergeleiet). Dekket og grunnen er i så dårlig forfatning at det må utføres et grundig 

arbeid.  

Det er til stadig hendelser på veien med utfordringer ved trafikkutvikling; særlig på 

vinter med snøfall og brøyting. Veien er svært smal. Det er mange hendelser med skader 

på personbiler som aldri blir rapportert hverken til politi eller til forsikring. Slike saker 

ender oftest med skylddeling og det er derfor ingen incentiv fra noen av partene for å 

rapportere.  

Hvis man ser på antall utforkjøringer i løpet av vinteren, som skyldes at fører legger seg 

litt lengre ut enn hva som er tilrådelig ved passering av motgående kjøretøy, er det 

ganske mange. Det har også vært dager hvor det har vært usikkert om buss har kommet 

fram eller er svært forsinket grunnet stengt vei. Ved et tilfelle Q4 2021 passeres 8 biler i 

veigrøft på strekningen Strømøybotn – Dyrøy oppvekstsenter.  

Det oppfattes at mengde trafikk, type trafikk og klassifiseringen av veien ikke er i 

samsvar med hverandre. Det er bedt om en ÅDT-måling som det menes vil underbygge 

en slik påstand. Denne er svært viktig å få gjennomført. Det antas at en slik ÅDT-måling 

vil kunne gi grunnlag for å omklassifisere veien i henhold til dens faktiske belastning. 

Det vil videre ha omfattende betydning for veiens standard, bredde og vedlikehold.  

Vi mener sterkt at det eneste fornuftige er å klassifisere veien som en fortsettelse av 714 

(Fv714), dvs at Dyrøyveien 6466, blir Fylkesvei 714.  

Trafikksikkerheten er i dag forsøkt sikret ved å sette ned fartsgrensen til 50 km/t, grunnet 

asfalt i oppløsning flere steder. Veien blir ikke bedre av lavere fartsgrense, oppløsningen 

 Utbedring/fornying Fv 6466 

tas inn i handlingsdelen i 

plana 

 Bedre vintervedlikehold 

 Gang- og sykkelvei 

Skjønhals-Dyrøy 

 Utbedringer vegkryss 

 Turløyper som etableres må 

ses i sammenheng med 

trafikkbildet mtp 

parkeringsmuligheter. 

 Fartsreduksjon og fysisk 

fartsreduserende tiltak 

 Alternative adkomster til 

oppvekstsenteret vurderes. 

 Skilting bruer 

 Busskur Holet (spilt inn til 

TrFk i 2021 ikke prioritert) 

 Nytt busskur Leirvikhamn 

 Justere busskur Dyrøya 
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av veien er fortsatt der, hullene likeså. hastighetsredusering må i beste fall sees på som 

midlertidig kriseløsning.  

De partier som ble tilgodesett med asfalt i 2021, ble betydelig smalere fordi 

grunnarbeidet ikke ble utført tilfredsstillende slik at hele veibredden kunne asfalteres. 

Det er viktig at grunnarbeidet utføres forsvarlig, og at veibredde sikres. En oppjustering 

til Fv714 vil sikre dette.  

Spesielle trafikk-punkter  

Bruer  

Alle bruer på 6466 er for smale til at to personbiler kan møtes, noe som skaper store 

trafikkfarlige situasjoner både sommer og vinter. En midlertidig løsning kan være 

skilting på ved bruene, f.eks. forkjørsrett, men det beste er selvfølgelig at bruene utvides 

slik at biler kan møtes og passere hverandre.  

Krysset Dyrøyveien – Leirvika  

Krysset ligger på bakketopp. Krysset har avvikende regler for forkjørsrett. I 

utgangspunktet er det ikke tillatt med en avkjørsel inn på hovedvei hvor innkjøringen blir 

liggende på bakketopp. Det bør heller ikke være en løsning med et vegkryss med 

avvikende forkjørsrett på en bakketopp. Det er svært uoversiktlig, og her har det vært 

flere trafikale nesten- hendelser. Dette er et trafikkpunkt som må prioriteres, og utbedres 

raskt.  

Myke trafikanter langs 6466, gående og syklende - generelt  

Barnas Transportplan BTB framhever «Trygg gang- og sykkelvei til skolen» som det 

viktigste momentet for barn når det gjelder trafikksikkerhet.  

Regjeringen har som målsetning at 8 av 10 elever skal gå til skolen (80 %). De sier man 

skal vektlegge barn og unges behov i planlegging og utvikling av transportsystemer. Det 

skal legges vekt på hensynet til barn og unge i lokal og regional planlegging. Per i dag er 

andelen elever som kan gå eller sykle til skolen på Dyrøy kun 11 % (øvrige elever har 

avstandsskyss eller skyssrettighet grunnet særlig farlig skolevei). Det er en klar 

målsetting at andelen elever som kan gå/sykle til skolen øker. Det er på sin plass med 

satsinger som «Trafikksikker kommune» og «Grønt flagg», når realiteten er at de fleste 

barn i dag må skysses til skolen. Det må imidlertid ikke bli for langt mellom satsinger og 

planer til handling og faktiske forhold.  

Det må være en klar målsetning for Frøya kommune at barn og unge som bor innenfor 

avstandskravene (definert i Opplæringsloven § 7.1), må kunne gå eller sykle til skolen. 

Dette må også gjelde for elevene ved Dyrøy oppvekstsenter.  
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Det spilles inn at det på kort sikt bør opprettes en gang- og sykkelvei fra Myrhaugveien 

til oppvekstsenteret, og at man på lengre sikt bør se på muligheten for gang- og 

sykkelvei fra Sjønhalsen til Dyrøy fergekai. Det er viktig at området som i dag er 

prosjektert til oppgradering av fergekai, og snart iverksettes, legger til rette for videre 

forlengelse, i alle retninger, både for gående og kjørende. Det er avgjørende for 

trafikksikkerheten på kaiområdet at det prosjekterte fysiske skillet mellom ferjekø og 

kjørevei, og busstopp uten kryssing av vei for reisende med båt, gjennomføres som 

prosjektert.  

Ved befaring i forbindelse med arbeid utført av interessenter ved Nesset Grend, ble det 

gjennomført besøk av fylkespolitiker Arnfinn Brechan. Han kom med en digresjon som 

rettet fokus mot at det er gjort et bevisst valg ved å flytte trafikken fra kai ved Siholmen 

til Dyrøy. Hvis man skal ta dette til følge, vil en ambisiøs målsetning være å knytte det 

hele sammen med en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Flatval til Dyrøy fergekai.  

Nærmiljøanlegget ved Dyrøy oppvekstsenter  

Nærmiljøanlegget ved Dyrøy oppvekstsenter som samlingsplass for fritidsaktiviteter, et 

nærmiljøanlegg som frister til aktivitet, og får unge og gamle til å møtes, er viktig for et 

lokalsamfunn – og vil føre til økt inkludering og samhørighet mellom alle parter. Men 

det må være mulig å komme seg trygt til og fra uten å bli kjørt. Fysisk aktivitet har stor 

betydning i et folkehelseperspektiv, og at man har mulighet til å ferdes trygt i 

lokalmiljøet er et viktig bidrag til fysisk aktivitet. Behovet for trygg skolevei gjelder 

også på fritid. Det vil i løpet av våren bli gjort tiltak for å bedre de trafikale forholdene 

oppe ved oppvekstsenteret, i form av blant annet flytting av parkeringsplass for ansatte 

med ny adkomstvei, drop-sone for oppvekstsenteret og bedre forhold for varetransport, 

samtidig som hensynet til myke trafikanter ivaretas. Det er ønskelig å etablere en såkalt 

Hjertesone rundt oppvekstsenteret (https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/).  

Grendalagene har merket mange turløyper i lokalmiljøet for å stimulere til økt fysisk 

aktivitet. Disse er veldig mye benyttet, av hele Frøyas befolkning, og har blant annet 

mange poster i folkehelsetiltaket Frøyatrimmen. Dersom man i større grad kan komme 

seg trygt til de ulike løypene eller mellom løypene uten å bruke bil, vil det også være et 

bidrag til økt trafikksikkerhet (blant annet ved at man unngår parkeringer langs veiene), i 

tillegg til bedre fysisk helse. 

Det er stort behov for fartsreduksjon på Seterveien i forbindelse med oppvekstsenteret, 

(merket med gult). I dag er fartsgrensen 50 km/t, veien er smal og uoversiktlig, og går 

gjennom et boligområde. Krysset/svingen i toppen av Seterveien (rød ring) på vei inn 

mot oppvekstsenteret er spesielt uoversiktlig. Denne svingen må utbedres, da det er 
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farlig for alle trafikanter. Fysiske fartsreduserende tiltak bes også vurderes langs denne 

veien. Alternative adkomster til oppvekstsenteret bør vurderes. 

Leirvika busstopp Dette er en trang busstopp uten busskur og belysning, og ligger 

plassert i forbindelse med snuplass. Det er ulik kjøreadferd på bussjåfører i dette 

området, noe som medfører Dyrøy oppvekstsenter 

uforutsigbarhet for barna. Det er nødvendig med et definert sted for stopp (med busskur 

og lys) slik at det blir oversiktlig og trygt for alle parter. 

Hullet 

Det er utfordringer med av- og påstigning til buss ved Hullet. Her er strekningen svært 

smal 

og medfører at til og med personbiler må stanse for å passere hverandre. Det mangler et 

trygt dedikert sted for av- og påstigning. 

Kryss Dyrøyveien – Øyaveien, plassering busskur (tegnet inn som rødt hus) 

Busskuret er plassert på en slik måte at det fører til umulige påstigninger for passasjerer 

(da busskuret står utenfor synsfelt!), og medfører generelle trafikale farer. Dette 

trafikkpunktet må endres slik at det blir trafikksikkert. Tidligere gikk bussene til 

Øyaveien, men nå er bussene så store at bussene IKKE kan kjøre Øyaveien, noe som 

fører til at skoleelever i dag må gå denne strekningen. Øyaveien er smal, og den har ikke 

veilys. Flere unge familier har etablert seg der de siste årene. Det er kort vei til 

oppvekstsenteret, men slik det er nå, må barna kjøres. 

Det vil bli lys på Revfarmen parkering i disse dager, i forbindelse med oppgradering av 

fjernparkeringen. Det er viktig at det blir lagt ned kabel som gir muligheter for utbygging 

av flere veilys langs Øyaveien, når det først skal legges ned kabel. Fjernparkeringen er et 

ønsket tiltak for å avvikle parkeringssituasjonen og behovet på fergeleiet, den fungerer 

også som parkeringsplass for turgåere fra hele Frøya, men samtidig genererer den også 

noe økt trafikk i området. 

Skjelvika og Kvernøya  

Trafikkavviklingen med buss henger sammen med tidligere nevnt moment med krysset 

Dyrøyveien og Leirvika. Det er et svært uoversiktlig kryss. I retning til Dyrøy fergekai 

kommer biler ned fra Skjelvikkrysset for å kjøre opp en bakke (toppen av Trøabakken). 

Veien er svært smal her og det passerer barn over veien. Det er samme problematikk 

også på Kvernøya. Det er uoversiktlig og trangt mellom to bruer, i tillegg til at barn må 

krysse en svært trafikkert og uoversiktlig vei. Bussen må stoppe i veibanen for å slippe 

av ungene, da det ikke er busslomme å kjøre ut på.  
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Det brukes en ‘standard’ busstype i forbindelse med anbud til transporttjenester. Et 

mulig tiltak kan være å styre anbudet inn mot at trafikk bør utføres av en buss med 

mindre størrelse, som vil være mer manøvrerbar enn de som brukes i dag. Øvrig 

rutegående transport, busser som korresponderer med hurtigbåter, kan fortsatt betjenes 

av ordinære busser og beholde kapasiteten. Det er selve skoleskyssen som kanskje kan 

gjøres med en mindre buss.  
9 Mausund 

oppvekst 

senter 

08.03.22 Uttalelsene er fra elevråd, FAU og lærere ved Mausund oppvekstsenter Fysiske tiltak:  

• Mausund opplever større trafikk og særlig tyngre/større kjøretøy. Dette har gått utover 

kvaliteten på veien: sporete og mange «synkehull» Mer risikabelt for syklende og gående 

til barnehage og skole. Tiltak: flere fartsdempere og reparere asfalt. • For stor fart/ dårlig 

sikt i svingene. Skyldes til dels skarpe svinger og også «overhengende» trær enkelte 

plasser. Tiltak: speil ved svingene, kappe trær/busker. • Møteplasser: med økende trafikk 

og smale veier, skulle det ha vært ordnet flere møteplasser der det er mulig. • Biltrafikk 

inne på skolens/barnehagens område. Mangler fysisk sperre (port og gjerde) 

 

 Vegutbedring 

 Etablere fartsdumper 

 Siktutbedring 

 Flere møteplasser 

 Port og gjerde 

oppvekstsenter etableres i 

2022 
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10 Frøya 

ungdomsskole 

09.03.22 8.2.1 Innsatsområde – barn Det må sikres godt merkede og trygge overganger for både 

syklende og gående elever. Per i dag er det ikke tydelig nok oppmerking langs gang- og 

sykkelvei på strekningen Dyrvik – Flatval. Overgang/markering av overgang fra 

gangfeltet inn til parkeringsplass til Storhallen. Heller ikke tilpasset personer med 

funksjonshemming/rullestolbrukere (høy kant ned fra gangfeltet til veien). Trafikksikkert 

område rundt skolen – det mangler skilting for innkjøring forbudt i skolens kjernetid. 

Henting og levering av barn kan skape trafikkfarlige situasjoner. Bringe og levere elever 

i øvre delen av parkeringsplassen. Det er nødvendig å finne en bedre løsning på 

varetransport. Per i dag blir varer levert opp i skolegården i skoletiden. Har mulig 

løsning ved å legge varemottak på baksiden av skolen, men det må legges til rette med 

forlengelse av lasterampe. Tilgjengeligheten for å gå og sykle – gangvei mellom 

Dørvikan – Hellesvikan må prioriteres for at en skal kunne gi elevene mulighet for 

sikker skolevei. Strekningen er fullt ut mulig å gjennomføre på sykkel for en 

ungdomsskoleelev. Holdningsskapende arbeid rundt dette med hvor man kan sette fra 

seg bilen. Dissonans mellom hvor man bør og hvor man kan sette fra seg bilen. Klargjøre 

dette ovenfor foreldre (og andre i kommunen). Holdningsskapende arbeid mot 

ungdommen også, om å bruke de overgangene som finnes, eksempelvis innkjørsel til 

skole og stjernesenteret. Belysning langs vei opp mot skole. Brøyting i skoletid. 

Brøyting bør skje i annet tidspunkt enn i skoletid. 8.2.2 Innsatsområde – ungdom og 

unge førere Satsningsområde trafikalt grunnkurs og mopedkortet som en del av valgfag: 

Frøya ungdomsskole vil frem til skolestart 22/23 ha 3 lærere med kompetanse til å 

undervise i trafikalt grunnkurs (valgfag trafikk). Dette er trinn 1 frem til mopedkortet. 

Skolen har ikke lærerressurser eller kompetanse til å gjennomføre alle trinn mot 

mopedkortet. Dersom det skal være et mål i trafikksikkerhetsplanen, må det også settes 

av ressurser for oppkjøring og kjøretøy for de voksne, som da kan gjennomføre 

grunnleggende-, trafikal- og avsluttende opplæring. De bevilginger som er gitt til tiltak 

trafikalt grunnkurs så langt, vil ikke være dekkende dersom en skal gjennomføre 

opplæring frem til mopedkortet. 8.3.1 Gående og syklende Skolen vil gjennom mer 

bevissthet rundt trafikkopplæring (valgfag), drive kampanjer for å øke kunnskapen om, 

og endre holdninger til ferdsel i trafikken. - Reflekskampanje på høsten - 

Sykkelhjelmkampanje ved skolestart - Grønt flagg – sykkel til skolen på starten av 

skoleåret. - Sykkelparkering utenfor skolen - Adferd på gangveien - Gjennomgang av 

regler for fotgjengere og syklister, Trygg Trafikk - Førstehjelp ved trafikkulykker, 

kroppsøving. - Sambruk med verkstedhallen på ungdomsskolen og Basen på fritiden. 8.5 

Fysiske trafikksikkerhetstiltak Frøya ungdomsskole stiller seg bak uttalelse fra FAU 

 Merking overganger Fv 714 

 Merking park.plass Storhall 

 Skilting  

 Etablere hjertesone 

 G/S Dyrvik-Hellesvik tas inn 

i planen 

 Belysning forbedres 

 Opplæring/kampanjer trygg 

skolevei og mopedopplæring 

 Brøyting i skoletid tas opp til 

vurdering 
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ved Dyrøy skole, og deres bekymringer for elevenes skolevei. Ungdomsskolen har elever 

som er avhengig av trygg vei til buss, men også trygg ferdsel med skolebuss fra Dyrøy til 

Sistranda. 

11 Nabeita 

oppvekst-

senter 

07.03.22 For å ivareta sikkerheten til barna ved senteret ønsker jeg å løfte frem følgende punkter: 

• Fotgjengerovergang ved busslomma, der ny og gammel gangvei “møtes”. Vi ser at 

dette punktet er nevnt i høringsutkastet, og senteret støtter og ber om at det gjennomføres 

et tiltak som sikrer elever som er ute i trafikken både på vei til og fra skolen, men også i 

fritiden. • Ved senteret: Vi ønsker at det blir sett på muligheter for å gjøre noen 

tilpasninger som skaper mer trygghet når skolelever skal til eller fra skolen. Når foreldre 

leverer og henter (gjelder både i barnehage, SFO og skole), samler det seg ofte biler i 

“sløyfa” ved parkeringa. Det parkeres litt her og der, og det oppstår farlige situasjoner til 

tross for at det er blitt forsøkt kommunisert hva som er greit og hvor folk bør parkere. 

Det er også forsøkt å redusere noe biltrafikk gjennom sykle-og gå-kampanjer rettet 

spesielt mot elever, men perioder gjennom året vil det nok likevel være en del foreldre 

som bringer og henter skolebarn. Det er ønskelig at det undersøkes muligheter for 

utvidelse av parkeringsplass, og eventuelt andre tilpasninger. • Et gjerde mellom fortauet 

 Fotgjengerovergang 

Djupmyra og ved Coop 

(Hammervolden ?) 

 Bruk av parkeringsplass og 

mulig utvidelse 

 Holdningskampanje kjøring 

skolebarn – utarbeide 

hjertesone 
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der elevene står og venter på bussen og selve veien er også et sikringstiltak som kan 

gjøre det tryggere for skoleelevene. 

12 Nordskag 

oppvekst-

senter 

07.03.22 For å ivareta sikkerheten til barna ved senteret ønsker jeg å løfte frem følgende punkter: 

• Etter at senteret ble utvidet med enda en avdeling ved barnehagen, opplever vi at 

parkeringsmulighetene for foreldrene ikke er gode nok. Vi har sett tendensen tidligere 

også, men fra høst har dette forverret seg. Vi ser at det parkeres ute i veien blant annet. 

Ettersom parkeringsplassen som ansatte benytter ofte er fullparkert, bør det ses på 

mulighetene for at det lages flere parkeringsplasser. Enten vis a vis barnehageparkeringa 

(kommunal eiendom), og at foreldre i barnehagen kan benytte denne ved henting og 

levering, eller at det ordnes parkering for ansatte ved bussoppstillingsplassen (like ved 

fotballbingen), og det slik kan frigjøres plass for foreldre ved parkeringa foran skolen. 

 Utvide parkeringsplass 

 Drop-sone 

 Utarbeide plan hjerte-rom 

13 Planavdelinge

n Frøya 

kommune 

01.03.22 Planavdelingen fikk forslag til høring 20.12.21 og kommer i den anledning med en 

uttalelse sett i henhold til planavdelingens forvaltningsansvar for trafikksikkerhet i 

overordnet planarbeid i kommunen, delplaner/temaplaner og reguleringsplaner. 

Trafikksikkerhetsplanen omfatter overordnede mål, men planavdelingen savner konkrete 

tiltak tilknyttet overordnede planprosesser og ved regulering av nye 

detaljreguleringsplaner. Planavdelingen foreslår at trafikksikkerhetsplanen stadfester at 

nye boligområder lokaliseres slik at man oppnår høy trafikksikkerhet mellom 

boligområder og skole/barnehage. I dette må det påregnes at det ikke er skoleskyss 

innenfor innen henholdsvis 1,5 km (1. trinn), 2,5 km (2. – 7. trinn) og 3,0 km (8 – 10 

trinn). Sikker skoleveg må i disse tilfellene oppnås med tiltak som gang/sykkelveg, 

fortau eller lignende. Det er videre viktig med sikker veg til og fra busstopp, og at man 

sørger for at kryssing av hovedveg ved bussholdeplass forgår på en sikker måte med 

f.eks ekstra belysning eller skilting.  

 Konkrete tiltak er opplyst i 

oversendelsesskriv skal 

framkomme etter høring 

(intensjonen med høring) 

 Innspill tas til orientering og 

tas inn i det videre TS-

arbeide 

14 Sistranda 

skole 

10.03.22 Gang og sykkelvei Dørvikan‐ hellesvikkrysset (Nesset) 

Jeg kjører denne veien til jobb gjennom hele året, og jeg må at jeg mange ganger har fått 

et støkk. Det er 40km sone, men allikevel kommer barn og voksne brått på, spesielt 

vinterstid når det er mørkt. Selv om vi maser om å bruke refleks til barna, så er det 

absolutt ikke alle som bruker dette. Og om de bruker refleks er de ikke så synlig at det 

fører til noe form for trafikksikkerhet. Dette er en meget trafikkfarlig strekning for alle 

myke trafikanter, spesielt for de minste barna. 

Det er dårlig belysning ved bussholdeplass Sistranda skole. Det bør også være godt 

markert gangfeltovergang med skilt 

Det er dårlig belysning ved parkeringsplass (rundkjøring) til skolen, her bør det også 

være gangfelt for overgang 

 G/S Dyrvik-Nesset forankret 

som tiltak med TrFk 

 G/S Nesset-Hellesvik tas inn 

i handlingsplanen 

 Kampanjer 

 Belysning/skilting  



HØRINGSINNSPILL – KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2022-2025 

Det er ønskelig at det settes opp innkjøring forbud skilt for innkjøringen til 

bassenginngang. Forbudt innkjøring og parkering i skoletiden. Her ferdes det mange 

barn, og det bør ikke være innkjøring og parkering i skoletiden. 
 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ann Magritt Glørstad Arkiv: Q13 &13  

Arkivsaksnr.: 22/1000    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Kommunestyret 

 

HØRINGSUTKAST - DELSTRATEGI VEG 2022-2032 - ANMODNING OM 

INNSPILL - HØRINGSFRIST 1. JULI 2022  

 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak under denne linja  

 

 

1. Frøya kommune viser til oversendt «Delstrategi veg 2022-2032» med høringsfrist 

1.juli 2022, og tar denne til orientering.  

 

2. Frøya kommune ønsker i tillegg å påpeke:  

 

Funksjonsinndeling av veger  

Betydningen av veier med stor trafikk i forbindelse med næringsvirksomhet bør 

ytterligere vektlegges i funksjonsinndeling av veier, og i relasjon til et 

samfunnsøkonomisk perspektiv. Tilførselsveier til næringsområder er viktige i forhold til 

sysselsetting, særlig i distriktene. Viser derfor til forslag til funksjonsinndeling på veier 

innenfor Frøya kommune. Strekningen fra Hamarvik til Nordskag (fv. 716) utgjør med 

fv. 714 en sammenhengende vegstrekning med høy belastning av godstrafikk. Fv. 716 

(mellom Hamarvik og Nordskag) er klassifisert som funksjonsklasse D, men er i 

realiteten starten av Lakseveien. Denne bør derfor gis funksjonsklasse B på bakgrunn av 

denne vurderingen, grunnet trafikkbelastning fra næringsvirksomhet. Frøya kommune 

viser til at vi er en av de mest hurtigvoksende kommuner i fylket når det gjelder økt 

næringsutvikling med tilhørende sysselsetting og derav økt trafikkmengde. Dette vil 

danne grunnlag for tilstrekkelig oppgradering og veivedlikehold i tråd med bruk og 

veiens samfunnsnytte. Det skal også bemerkes at strekningen er ulykkesutsatt med flere 

ulykker med både drepte og hardt skadde, noe som ytterligere understreker strekningens 

behov for en høyere standard. 

Samme forhold må sies å gjelde strekningen (Fv 716)  Hellesvik-Nordskag som også har 

økt trafikkmengde hvor dagens funksjonsklasse er D, men ønskes oppgradert til 

funksjonsklasse B. 

 

I tillegg bør eneste ferdselsåre til grender/småsamfunn tillegges særlig vekt, også når 

disse går inn mot viktige knutepunkt som knytter disse til annen og/eller eneste 

infrastruktur. Ett eksempel på dette er fv. 6466 mellom Strømøybotn og Dyrøy. Denne 



tilkjørselveien er eneste tilknytning til fast-Frøya gjennom knutepunktet på Dyrøya, i 

tillegg til å være en viktig ferdselsåre for primærnæring. Veistrekningen har en betydelig 

økt trafikkmengde og hvor det er et næringsliv i stor vekst og utvikling, økt bosetting og 

hvor det på Mausund etableres folkehøgskole med 30 ansatte og 100 elevplasser som 

indikerer ytterligere økt trafikkmengde.  Vegen er smal, svingete og har en veldig dårlig 

standard mtp veidekke og bæreevne.   Denne vegstrekningen har i dag laveste 

funksjonsklasse (E) og ønskes oppgradert til funksjonsklasse B i tråd med ÅDT-tellinger. 

 

På bakgrunn av ovennevnte ber Frøya kommune Trøndelag fylkeskommune om å vurdere 

kriteriene for funksjonsinndeling på nytt.  

 

Ulykkesstrekning  

Det vises til definisjonen av ulykkesstrekning. En strekning defineres i denne 

sammenheng som 1 km. For distriktene vil gjerne lengre sammenhengende 

veistrekninger med gjentatte ulykker føles mer relevant. Frøya kommune oppfordrer 

derfor fylkeskommunen til å finne en måte å klassifisere ulykkesstrekning i ett videre 

perspektiv. Lakseveien er ett godt eksempel på en lengre sammenhengende veistrekning 

med høy ulykkesbelastning. 

 

Veivedlikehold  

Frøya kommune vil understreke behovet for å øke veivedlikeholdet på fylkesveiene i 

kommunen. Kommunen opplever ett stadig økende etterslep, noe som i år har medført 

nedsatt hastighet (Fv 6466)  og perioder med nedsatt akseltrykk. Dette har store 

konsekvenser for næringsliv, innbyggere og trafikksikkerheten i kommunen, da 

omlegging av trafikken medfører belastning på mer sårbare veistrekninger. 

 

Beredskap 

Frøya, Hitra og Orkland kommuner har hatt et samarbeidsprosjekt vedr beredskap og 

omkjøringsmuligheter ved stenging av bruer og veg langs Fv 714.   Frøya kommune har 

spilt inn egen sak til fylkeskommunen vedr beredskap og framkommelighet ved stenging 

av Dolmsundbrua og Åstfjordbrua.  Det vises til vedtak i Frøya kommunestyre 

28.04.2022, sak 58/22 som følger: 

 
1. Frøya kommunestyre ber om at Trøndelag fylkeskommune snarest oppgraderer Fv 714 i aksen 

Vikstrøm-krysset – Kjerringvåg som alternativ vegforbindelse over Vettastraumen bru ved stenging 

av Dolmsundbrua. 

2. Frøya kommunestyre ber Trøndelag fylkeskommune utarbeide en helhetlig ROS-analyse og 

beredskapsplan for hele fylkesvegnettet langs Fv 714.  

3. Frøya kommunestyre ber om at det etableres bommer på Dolmsundbrua ved stenging, og at 

fylkeskommunen gis ansvar med varsling til kommunen, næringsliv og innbyggere når bruene 

stenges.  

4. Frøya kommunestyre ber om at Trøndelag fylkeskommune opprettholder vegstrekningen fra 

Slørdalen til Mjønesaunet som fylkeskommunal for å sikre adkomst utover sørsiden av Åstfjorden og 

ut til Tannvikvågen. 

5. Frøya kommunestyre ber om at omklassifisering av strekningen gamle Fv714 Snildalssæter – 

Snildalselv bru ikke gjennomføres. Dette må fortsatt være fylkeskommunal vei pga 

beredskapsmessige hensyn ved eventuelle hendelser i tunnellene Fossantunnellen og 

Snilldalstunnellen. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren oversende saken til Trøndelag fylkeskommunes 

vegdirektør samt Hoveutvalg for veg, Trøndelag fylkeskommune, til behandling. 
 



I samme sak ble det også vist til manglende omkjøringsmulighet for tyngre kjøretøy ved 

stenging av Fv 714 på Våvatnet sist vinter. I forbindelse med økt temperatur globalt og 

erfaringer med økt nedbør og overvannsutfordringer er det bedt om at fylkeskommunen 

utarbeider en helhetlig ROS-analyse og beredskapsplan for hele fylkesvegnettet langs Fv 

714, jfr vedtakes pkt. 2. 

 

Gang- og sykkelveier  

Frøya kommune ønsker fortsatt fokus på videreføring av bygging av gang- og sykkelveier 

i kommunen.  

Kommunen har bevilget et tilskudd på 15 millioner for bygging av gang- og sykkelvei fra 

Dyrvik til Nesset, men reguleringsplanen for området har regulert helhetlig gang- og 

sykkelvei fram til Hellesvik.   Kommunen ber om at fylkeskommunen igangsetter 

grunnerverv for å få bygget siste del fra Nesset – Hellesvik så snart som mulig. 

 

Kommunen har flere strekninger hvor gang- og sykkelvei er regulert inn, men ikke 

utbygd grunnet manglende fylkeskommunale midler. Dette setter begrensninger for 

boligutbygging, samt medfører økt fare for særlig myke trafikanter. Det bør også åpnes 

for ytterligere bruk av forenklede løsninger for å øke hastighet på utbygging, også i 

distriktene med mer spredt bosetningsmønster. Dette i tråd med strategien om «Mer vei 

for pengene».  

 

Regional transportmodell  

I forhold til bruk av regional transportmodell som grunnlag for transportutredninger og –

beregninger, må distriktene gis ett eget fokus grunnet mer spredt bosetningsmønster. Det 

må tas høyde for at manglende kollektivtilbud, samt manglende gang- og sykkelveier 

langs fylkesvei, medfører økt privattrafikk med bakgrunn i befolkningsvekst. 

 

Dyrøya som knutepunkt  

Dyrøya er ett knutepunkt for forbindelsen mellom fast-Frøya og Øyrekka. Med den økte 

trafikkmengde og økt bosetting og næringsutvikling i aksen Strømøybotn – Dyrøy samt 

øyrekka, her kan bl.a. nevnes folkehøgskole på Mausund som starter opp høsten 22, med 

totalt 30 ansatte og 100 elever og som både direkte og indirekte fordrer større ferdsel og 

sysselsetting i næringslivet.   På bakgrunn av dette ber Frøya kommune om at 

fylkeskommunen utbedrer vegstrekningen mtp vegbredde, siktforhold og bæreevne og 

oppgraderer vegforbindelsen fra funksjonsklasse E til funksjonsklasse B.                         

 

Tunnel  

Frøya kommune ser med tilfredshet at fylkeskommunen nå har igangsatt planlegging og 

prosjektering med utbedringer og oppgradering av tunnelsikkerhet sett i relasjon til 

lovpålagte krav.  Frøya kommune ber imidlertid fylkeskommunen se på snarlige 

løsninger med alternative framkomstmuligheter grunnet kommunens sårbarhet ved 

eventuell stenging av tunnelen. Her er også mobildekning i tunnelen viktig. Pr. nå er det 

to «hull» i dekningen inne i tunnelen, noe som både fører til trafikkfarlige situasjoner og 

manglende mulighet til å underrette nødetater ved behov.  

 

Ladepunkter  

Frøya kommune vil oppfordre fylkeskommunen til økt satsning på ladepunkter for el-

biler. Regionen har hatt en positiv økning med anskaffelse av el-biler, og går i riktig 

retning mtp strategier innen klima og miljø. Manglende ladepunkter langs fv. 714 gjør 



allikevel at el-biler for mange ikke oppleves som ett reelt alternativ for innbyggerne på 

Frøya og Hitra. 

 

Veibelysning  

Frøya kommune ønsker at Trøndelag fylkeskommune vedtar overtakelse av veilys langs 

alle fylkesveier hvor det er veilys.  P.t. har det vært overtakelse av veilys langs Fv 714, 

men kommunen anser det riktig at fylkeskommunen drifter og vedlikeholder veglys langs 

hele fylkesvegnettet jfr ansvar for fylkesveg og anordninger langs dette vegnettet..  Det er 

flere strekninger som har veilys, og dette anses spesielt viktig der det ikke er fortau eller 

gang- og sykkelveg i den hensikt å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

Tradisjonelt sett er de fleste veilys langs fylkesvei på Frøya betalt og driftet av 

kommunen og private veilyslag/grendalag. Standarden som kreves før overtakelse 

pålegger disse veilagene en uforholdsmessig stor utgift for noe som i utgangspunktet 

oppfattes som et fylkeskommunalt anliggende.  
 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak over denne linja  

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering under denne linja  

Vedlegg: 

Innspillsskjema i prioritert rekkefølge. 

 

 

Saksopplysninger:   

Trøndelag fylkeskommune, seksjon Strategi og utvikling veg har ved brev av 10.05.2022 

oversendt høringsdokument for Delstrategi veg 2022-2032 med anmodning om innspill fra 

kommunene. 

Høringsfrist er satt til 1. juli 2022. 

 

Vurdering: 

Kommunedirektøren vil først og fremst uttrykke tilfredshet med at fylkeskommunen inviterer 

kommunene med mulighet for innspill i Delstrategi for veg. 

 

Høringsdokumentet ivaretar overordnede mål gjennom nasjonale føringer i NTP og 

tilslutning i FNs bærekraftmål, og samtidig oppdaterer rammer, roller, ansvar, mål og 

strategier i forbindelse med regionformen av 2020 hvor fylkeskommunen er tillagt større 

ansvar enn hva var tilfelle ved siste høring i 2018. 

 

Kommunedirektøren vil i denne sammenheng uttrykke at i et så viktig og strategisk 

dokument som Delstrategi for veg legger opp til, er høringsfristen på 6 uker for snever med 

tanke på behovene for og ønsket om,  bred lokal medvirkning på politisk nivå og næringsliv. 

Kommunedirektøren ber derfor om at det ved neste høring legges opp til en lengre 

høringsfrist. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2022 - 2025 

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  

 



 

 



Innspill til TRFK’s Handlingsprogram fylkesveg 2023 – 2026 

Innspillspart:__Frøya kommune_____________________________________________________________________ Dato: 16.06.2022  

Prioritet Objekt Vegnr Strekning/punkt Lengde 

(km) 

Utforming/beskrivelse Innspill tiltak                

1 Oppgradering fra 

funksjonsklasse E til 

funksjonsklasse B, fornying 

veg med bruer 

Fv 6466 Strømøybotn-Dyrøya 8 Smal, svingete, dårlig bæreevne, 

smale eller ingen vegskuldre, smale 

bruer, dårlige siktforhold 

Vedatt i 

komunedelplan for 

trafikksikkerhet 

2022-2026 

Strekning med 

markant økt 

trafikkvekst og 

nærings- og 

bostedsutvikling 

2 Gang- og sykkelvei Fv 714 Nesset – Hellesvik 

S12D1 m8725 – m 9992 

 

1,2 

Del av helhetlig gang- og sykkelveg 

for strekningen Dyrvik-Hellesvik,  

Dyrvik-Nesset vedtatt igangsatt av 

TrFk 

Vedtatt 

reguleringsplan – 

grunnerverv gjenstår 

Frøya kommune ytet 

tilskudd på 15 

millioner for hele 

strekningen 

3 Oppgradering fra 

funksjonsklasse D til 

funksjonsklasse B  

Fv 716 Flatval-Nordskaget 

 

S4D1 m 4410 – m 8554 

 

 

4,1 

Noe partier på strekningen trenger 

reasfaltering, nåværende 

funksjonsklasse hindrer salting på 

utsatte partier i vinterhalvåret, hindrer 

ferdsel og dårlig samfunnsøkonomi 

(kødannelser) med dagens ordning. 

 

4 Oppgradering fra 

funksjonsklasse D til 

funksjonsklasse B 

Fv 716 Hellesvik – Nordskaget 

S1D1 m 1 – m 8530 

 

8,5 

Flere partier på vegstrekningen trenger 

oppgradering bæreevne og 

vegutvidelse, flere partier smal veg og 

lite eller ingen vegskulder 

 

5 Asfaltering veg Fv 6470 Sula 

S3D1 m 1 – m 3371 

 

 

3,4 

Asfaltere grusveg i forbindelse med 

pilotprosjekt autonom buss 

Frøya kommune skal 

etablere vann- og 

avløpsledniger fra 



strekningen 

Stongsundet – 

endepunkt fv – bør 

ses som et 

samarbeidsprosjekt 

mellom 

fylkeskommunen og 

kommunen 

6 Gang- og sykkelvei Fv 6476 Uttian 

S1D1 m1 – m 3115 

 

 

3,1 

Etablere gang-og sykkelvei fra 

avkjøring Fv 714 til snuplass ved 

«Gården» 

Økt bosetting og 

næringsutvikling  

7 Siktutbedring – etablering 

av busslomme og veglys – 

redusert fartsgrense 

Fv 716 Tverrvågen 

S2D1 m3081 – m 3340 

 

 

 

0,3 

Små barn må krysse vegen i 80-sone 

med liten sikt i begge retninger – 

anses svært trafikkfarlig og tiltak med 

siktutbedring og etablering av 

busslomme og veglys må 

gjennomføres. 

Spilt inn flere ganger 

på tilskuddsordninger 

– tiltaket har for stor 

kostnadsramme 

innenfor disse 

midlene 

8 Gang- og sykkelvei Fv 6466 Dyrøy fergeleie – avkjøring 

Stranda 

S1D1 m8057 – m8388 

 

 

0,3 

Økt trafikkmengde langs strekningen 

– befolkningsvekst og 

næringsutvikling .  Utbedring bru . 

Skolebarn langs 

strekningen – 

uoversiktlig og 

svingete veg – mye 

trafikk med tyngre 

kjøretøy ifb med 

næringsaktivitet 

9 Siktutbedring Fv 6466 Strømøybotn bru –Svellingen 

S1D1 m2395 – m1982 

 

 

0,4 

Uoversiktlig og svingete veg i begge 

retninger før inngangen til ei smal bru 

 

10 Gang- og sykkelvei Fv 

716/Fv 

6472 

Hellesvik-Svellingen 

S1D1 m1 – m 2039 

 

2 

Økt trafikkmengde langs strekningen 

– befolkningsvekst og 

næringsutvikling 

Fv 6472 blir ofte 

benyttet som 

befordringsveg til 

Dyrøya idet Fv 6466 

har så dårlig 

vegkvalitet for tyngre 

kjøretøy 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Helene Hvidsten Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1106    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ABAKUS. FORVALTNINGSKONTROLL 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll i Abakus AS til orientering.  
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å:  
 
a.  beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når  

eierskapsmeldingen blir revidert  
b.  følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg 
c.  sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir  

formidlet til Abakus 
d.  vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden  

til Abakus og øvrige selskaper 
 

3. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon i Abakus AS til orientering. 
4. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i generalforsamlingen følge opp    
    anbefalinger til selskapets styre om at: 
 
e.  styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes  
f.  styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig  
g.  avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert 
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om å orientere om oppfølgingen av punkt 2 og  
eierrepresentant om oppfølgingen av punkt 4 innen utgangen av desember 2022 
 
 
Vedlegg: 
 
Rapport fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Abakus AS 
 
 
Saksopplysninger:   
 
I januar 2021 fikk kontrollutvalget en henvendelse fra Kontrollutvalg Fjell om deltakelse i en  
felles forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for eierkommunene i Abakus AS.  
Kontrollutvalget i Frøya vedtok den 10.2.21, sak 5/21 at de ønsket å delta i prosjektet, og  
prosjektplanen ble vedtatt 15.9.21, sak 29/21. Åtte av selskapets eierkommuner sluttet seg til  
prosjektet. 
 
Eierskapskontroll 



Revisor har undersøkt om kommunens eierskap blir utøvd i tråd med kommunestyrets 
vedtak, lovkrav og normer for god eierstyring.  
 
Revisor konkluderer med at rollefordelingen i Frøya kommune i hovedsak er i tråd med 
normer for god eierstyring. Revisor bemerker at kommunedirektør er første vara til styret i 
Abakus. Dette kan medføre habilitetsproblemer dersom selskapet er part i en sak som 
behandles av kommunen.  
 
Kommunens eierskapsmelding er fra 2018, og revisor mener at omtalen av Abakus er  
mangelfull. Eiermeldingen har noen generelle føringer om samfunnsansvar og 
meroffentlighet, og dette er føringer som selskapet bør gjøres kjent med. Revisor har også 
merket seg det er en bestemmelse i eiermeldingen om at kommunen skal ha et eierutvalg, 
men at dette ikke er fulgt opp. Etter revisors mening bør kommunen vurdere om det skal 
etableres rapporteringsrutiner for Abakus og for andre selskaper.  
 
Revisors anbefalinger til kommunen:  
•  beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når  

eierskapsmeldingen blir revidert 
•  følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg 
•  sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir  

formidlet til Abakus 
•  vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden  

til Abakus og øvrige selskaper 
•  være bevisst på mulige rollekonflikter ved valg av styremedlemmer 
 
Forvaltningsrevisjon 
Formålet med forvaltningsrevisjonen av Abakus har vært å finne ut om kommunene er  
fornøyde med tjenestene, om selskapsforvaltningen er underlagt betryggende kontroll, og om  
samhandlingen med kommunene fungerer tilfredsstillende.  
 
Kundetilfredshet 
Revisor gjennomførte en spørreundersøkelse blant administrative ledere hos  
deltakerkommunene. Respondentene ga gjennomgående positive tilbakemeldinger rundt  
vurdering av selskapets kompetansenivå, servicenivå og bidrag til regeletterlevelse og  
innkjøpsetikk. Kundene var noe splittet i synet på om Abakus hadde tilstrekkelig kapasitet til 
å utføre oppgavene sine, og det kom noen kritiske tilbakemeldinger om hvordan 
avtaleoversikten ble tilrettelagt.  
 
Selskapets kapasitet, kompetanse og internkontroll 
Revisjonen mener at selskapet har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de oppgavene  
kommunene betaler for. Revisjonen har merket seg at kundene til tider har opplevd at  
selskapets kapasitet har vært for knapp. Dette er ikke uvanlig for virksomheter som blir  
finansiert med offentlige midler.  
Revisjonen har gått gjennom selskapets styrende dokumenter og internkontrollrutiner, og  
mener at disse i hovedsak er på plass. Styret har ansvar for å påse at internkontrollrutinene på  
innkjøpsområdet blir fulgt, og at selskapets risikoforhold blir systematisk gjennomgått og  
dokumentert. Etter revisjonens mening har ikke disse to styreoppgavene blitt tilstrekkelig  
ivaretatt, noe revisor anbefaler selskapet å ta tak i. 
 
Samhandling med kommunene  



Revisjonen mener at rolle- og ansvarsforholdene i anskaffelsesarbeidet er tilstrekkelig 
avklart.  
Revisor har imidlertid merket seg at det er mangler ved avtaledokumentene, og at det virker 
å  
være noen svakheter ved de hjelpemidlene som Abakus har tilbudt kommunene. 
 
Revisor anbefaler Abakus å sørge for at:  
•  selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes  
•  styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig  
•  avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert 
 
Vurdering: 
 
Rapporten er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Problemstillingene er grundig undersøkt 
og dokumentert, og gir Frøya kommune nyttig informasjon om kommunens utøvelse av sitt 
eierskap i selskapet. Rapporten gir også grundig informasjon om hvor fornøyd 
eierkommunene er med leveransen, om Abakus har nødvendig kapasitet, og om 
samhandlingen med kommunene fungerer tilfredsstillende.  
 
Når det gjelder kommunens eierstyring i et aksjeselskap har dette et indirekte preg, hvor 
eiernes myndighet utøves i generalforsamlinger gjennom en eierrepresentant (i Frøyas tilfelle 
er ordfører eierrepresentant). Eierrepresentant møter på vegne av kommunen i 
generalforsamlinger. Dette betyr at eierrepresentant forholder seg til selskapet gjennom 
generalforsamling og eiermøter, og selskapets styre og daglige leder ivaretar selskapets 
virksomhet. Som følge av dette bør kontrollutvalget, og i neste omgang kommunestyret, be 
kommunens eierrepresentant ta med seg rapportens anbefalinger til selskapets 
generalforsamling og eiermøter.  
 
Kontrollutvalget kan sende rapporten til kommunestyret for politisk behandling. 
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FORORD 

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen 

på oppdrag fra Frøya kommunes kontrollutvalg i perioden fra august 2021 til januar 2022.  

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av 

selskaper kommunen har eierinteresser i, jf. kommunelovens § 23-2 punkt c) og d). 

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder/oppdragsansvarlig Leidulf Skarbø, 

prosjektmedarbeidere Arve Gausen og Hanne Marit Ulseth Bjerkan, samt kvalitetssikrere 

Sunniva Tusvik Sæter og Johannes Nestvold. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor 

de kommunene som deltar i prosjektet, jf. kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg 

og revisjon kapittel 3.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs1 standarder for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll, RSK 001 og RSK 002.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.  

 

Oppdal, 31.01.2022 

 

Leidulf Skarbø         

Oppdragsansvarlig revisor                         

 

1 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 
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SAMMENDRAG 

Frøya kommune er deleier av Abakus AS, som utfører innkjøpsarbeid på vegne av 

eierkommunene. Rapporten består både av en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon av 

selskapet.  

Eierskapskontrollen 

Revisjonen har undersøkt om eierskapet blir utøvd i tråd med kommunestyrets vedtak, lovkrav 

og normer for god eierstyring. Eierstyring av et aksjeselskap har et indirekte preg, hvor eierens 

myndighet utøves i generalforsamlinger gjennom en eierrepresentant. Når eieren også er 

kunde av selskapets tjenester, forsterkes kravene til tydelig rollefordeling. 

Revisjonen har konkludert med at rollefordelingen i Frøya kommune i hovedsak er i tråd med 

normene for god eierstyring. Vi har imidlertid merket oss at kommunedirektøren i Frøya er 1. 

vararepresentant til styret i Abakus. Det kan medføre habilitetsproblem dersom selskapet er 

part i en sak som skal behandles av kommunen. Det er viktig at kommunen er bevisst på 

mulige rollekonflikter når styrevalg er tema.     

Kommunens eierskapsmelding er fra 2018, og omtalen av Abakus er etter revisjonens mening 

noe mangelfull. Revisjonen legger til grunn at eierskapsmeldingen vil bli revidert i 2022, og at 

formålet og føringene for eierskapet i Abakus vil komme tydeligere frem. Eierskapsmeldingen 

har noen generelle føringer omkring samfunnsansvar og meroffentlighet. Dette er 

styringssignaler selskapet bør gjøres kjent med. Revisjonen har også merket seg at 

bestemmelsene i eierskapsmeldingen om at kommunen skal ha et eierutvalg bestående av 

ordfører, opposisjonsleder og kommunedirektør ikke har blitt fulgt opp.  

Kommunestyrets mulighet til å utøve eierstyring avhenger av forutsigbar kommunikasjon med 

eierrepresentanten, og at det skjer en systematisk rapportering om selskapets virksomhet og 

tilstand. Mangelfulle rapporteringsrutiner kan føre til at kommunestyret ikke får den 

informasjonen som er nødvendig for å etterprøve om selskapet lever opp til de krav og 

forventninger som blir stilt. Etter revisjonens mening bør kommunen vurdere om det skal 

innføres rapporteringsrutiner både for Abakus og andre selskaper. 

 

Forvaltningsrevisjonen av selskapet 

Formålet med denne delen har vært å finne ut om kommunene er fornøyde med tjenestene, 

om selskapsforvaltningen er underlagt betryggende kontroll, og om samhandlingen med 

kommunene fungerer tilfredsstillende. 
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Kundetilfredshet 

Revisjonen har gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot administrative ledere hos 

deltakerkommunene. Spørsmålene var knyttet til tre tema; hvor fornøyde de var med Abakus 

sine tjenester, hvor vidt selskapet bidro til å ivareta ulike samfunnshensyn, og hvordan 

samhandlingen mellom Abakus og kommunene fungerte. Med svar fra 25 respondenter fra 13 

ulike kommuner mener revisjonen at det er grunnlag for å tegne et generelt bilde av 

kundetilfredsheten. 

Respondentene ga gjennomgående positive tilbakemeldinger for alle de tre temaene. Dette 

var spesielt fremtredende i vurderingene rundt selskapets kompetanse, servicenivå og bidrag 

til regeletterlevelse og innkjøpsetikk. Kundene var noe splittet i synet på om Abakus hadde 

tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppgavene sine, og det kom noen kritiske tilbakemeldinger 

om hvordan avtaleoversiktene ble tilrettelagt.   

Selskapets kapasitet, kompetanse og internkontroll 

Revisjonen mener at Abakus har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta de 

oppgavene kommunene betaler for. Dette bygger vi både på spørreundersøkelsen, intervju 

med selskapets ledelse og klagesaker til KOFA2. Revisjonen har merket seg at kundene til 

tider har opplevd at selskapets kapasitet har vært for knapp. Dette er ikke uvanlig for 

virksomheter som blir finansiert med offentlige midler, og etter revisjonens mening kan det ikke 

forventes at bemanningen skal dimensjoneres etter toppbelastningen. 

Revisjonen har gått gjennom selskapets styrende dokumenter og internkontrollrutiner, og 

mener at de i hovedsak er på plass.  Vi vil imidlertid peke på at styret har ansvar for å påse at 

internkontrollrutinene på innkjøpsområdet blir fulgt, og at selskapets risikoforhold blir 

systematisk gjennomgått og dokumentert. Etter revisjonens mening har ikke disse to 

styreoppgavene blitt tilstrekkelig ivaretatt, noe vi har anbefalt selskapet å ta tak i.   

Samhandlingen med kommunene 

Revisjonen mener at rolle- og ansvarsforholdene i anskaffelsesarbeidet er tilstrekkelig avklart. 

Vi har imidlertid merket oss at det er mangler ved avtaledokumentene, og at det virker å være 

noen svakheter ved de hjelpemidlene som Abakus har tilbudt kommunene.  

 

2 Klageorganet for offentlige anskaffelser 
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Det er bare Tynset kommune som har signert en tjenesteavtale med Abakus. For de andre 

kommunene har tjenesteytingen blitt praktisert uten formelle avtaledokumenter. Kommunene 

kjøper tjenester fra sitt eget selskap uten konkurranse, noe som er tillatt etter 

unntaksbestemmelsene om utvidet egenregi. Etter revisjonens mening skjerper dette kravet til 

at avtaler blir formalisert, og vi har anbefalt selskapet å rette opp i manglene.   

Selv om mye av innkjøpsarbeidet kjøpes fra Abakus, har kommunen fremdeles ansvaret for at 

rammeavtaler følges og at det kontrolleres at leverandørene overholder kontraktsvilkårene. 

Enkle og smidige systemløsninger for avtaleoversikter, avrop på rammeavtaler og kontroll av 

kontraktsvilkår, er etter revisjonens mening forutsetninger for at kommunene skal kunne 

ivareta sin rolle i samhandlingen med Abakus. Revisjonens har funnet indikasjoner på at dette 

ikke har fungert optimalt, og ser positivt på at Abakus nå arbeider med å tilrettelegge for e-

handelsløsninger for kommunene. 
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Kontrollutvalget i Alvdal kommune tok initiativ til et fellesprosjekt for eierkommunene om 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Åtte kommuner sluttet seg helt eller 

delvis til prosjektet: 

Tabell 1. Deltakelse for prosjektets to deler 
Kommune Forvaltningsrevisjon Eierskapskontroll 

Alvdal X X 

Folldal X X 

Os X X 

Røros X  

Tolga X X 

Frøya X X 

Rendalen X X 

Tynset X  

Kilde: Revisjon Midt-Norge 

Kontrollutvalget i Frøya kommune vedtok prosjektplanen i sak 29/21 den 15. september 

2021. I prosjektplanen ble det angitt hvilke problemstillinger rapporten skulle gi svar på, 

hvordan fakta skulle samles inn, og hvilke kilder som skulle brukes for å utlede 

revisjonskriterier.  

1.2 Problemstillinger og avgrensninger 

Eierskapskontroll: 

Utøver kommunen eierskapet i Abakus i tråd med kommunestyrets vedtak, aksjeloven og 

etablerte normer for god eierstyring? 

Forvaltningsrevisjon: 

1. Hvor fornøyde er deltakerkommunene med tjenestene fra Abakus? 

2. Har Abakus den nødvendige kompetanse, kapasitet og system til å ivareta sin oppgave for 

deltakerkommunene? 

3. Er rolle- og ansvarsfordelingen mellom Abakus og kommunene tydelig avklart? 

Den første problemstillingen er rent beskrivende, mens fakta for de to øvrige vil bli vurdert opp 

mot revisjonskriterier.  
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Avgrensning 

Deltakerkommunene har valgt å legge deler av anskaffelsesarbeidet i et offentlig eid 

aksjeselskap. Revisjonen vil ikke vurdere om dette er en hensiktsmessig organisering av 

innkjøpsfunksjonene, eller om nytten med innkjøpssamarbeidet forsvarer kostnadene. Vi vil 

heller ikke vurdere om dekningsområdet og deltakeromfanget i Abakus er hensiktsmessig for 

å oppnå besparelser eller andre gevinster for kommunene.  

1.3 Metode 

Undersøkelsen består av en eierskapskontroll og en forvaltningsrevisjon. Revisjonen er 

gjennomført i henhold til Norges Kommunerevisorforbund sine standarder RSK 001 og RSK 

002. Rapporten bygger på informasjon innhentet gjennom spørreundersøkelse, 

dokumentgjennomgang og intervjuer. Etter revisjonens vurdering har dette vært de mest 

egnede metodene for å svare på problemstillingene.  

Eierskapskontrollen 

Kommunens eierskapsmelding er gjennomgått, og det er undersøkt om det foreligger andre 

særskilte vedtak knyttet til eierskapet i Abakus AS. Vedtekter, aksjonæravtale og protokoller 

fra generalforsamlinger er innhentet fra Abakus.  

I egenskap av å være Frøya kommunes eierrepresentant, har ordføreren blitt intervjuet. Det 

ble utarbeidet en semistrukturert intervjuguide. Referat fra intervjuet ble verifisert av 

ordføreren. 

Forvaltningsrevisjonen 

Informasjon ble innhentet gjennom en kombinasjon av dokumentundersøkelse, intervju og 

spørreundersøkelse. I kildehenvisningene bakerst i rapporten er det angitt hvilke dokumenter 

det dreier seg om. 

Tabell 2. Oversikt over gjennomførte intervjuer. 

Dato Intervjuobjekt 

17. august 2021 
Styreleder Ole Martin Norderhaug og fungerende daglige leder Svend 
Hoff Johnstad (oppstartsmøte) 

6. oktober 2021 Styreleder Ole Martin Norderhaug 

7. oktober 2021 
Daglig leder Markus Pettersen og innkjøpsrådgiver Svend Hoff 
Johnstad 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 
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Oppstartsmøtet ble gjennomført før ny daglig leder tiltrådte, og det ble avholdt eget 

informasjonsmøte med han i ettertid.  

Spørreundersøkelsen ble rettet mot de 13 deltakerkommunene i Abakus som både bruker 

selskapet til å inngå rammeavtaler og enkeltkjøp. Det betyr at eierkommunene Rindal og 

Orkland ikke var med i undersøkelsen. Undersøkelsen ble sendt til kommunedirektørene, 

kommunenes representanter i Abakus sitt innkjøpsråd og lederne for teknisk sektor. Dette med 

unntak for kommunedirektøren i Os, ettersom hun er styremedlem i selskapet. Til sammen 38 

personer ble invitert til å delta.  Undersøkelsen ble utformet i SurveyXact, et verktøy for 

spørreundersøkelser, og invitasjonen ble sendt ut som e-post. Det er gjort nærmere rede for 

undersøkelsen i vedlegg 2. Revisjonen mottok 25 svar etter én påminnelse. Samtlige av de 13 

kommunene deltok med minst én respondent.  En svarandel på 66 prosent vurderes som 

tilfredsstillende i denne sammenheng.   

Samlet sett vurderer revisjonen de innsamlede data som tilstrekkelig for å besvare 

problemstillingene. Det skal imidlertid ikke utelukkes at flere intervjuer kunne ha gitt 

supplerende og relevant informasjon, eller at en bredere gruppe av respondenter på 

spørreundersøkelsen kunne gitt andre svar.   

1.4 Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren 

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Oslo Economics utarbeidet en utredning 

av innkjøpssamarbeid i kommunesektoren.3 Dette på bakgrunn av en stortingsmelding4, der 

regjeringen identifiserte innkjøpssamarbeid som ett av seks hovedgrep for å nå målet om mer 

effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. I stortingsmeldingen ble det pekt på at 

samordning av innkjøp kan gi en mer effektiv organisering og oppgavefordeling, bidra til at 

oppdragsgiverne skaffer seg høyere kapasitet og kompetanse, og til å gi kommunene styrket 

innkjøpsmakt. 

I utredningen ble kommunale og fylkeskommunale innkjøpssamarbeid kartlagt. Det ble 

identifisert 36 formelle interkommunale samarbeid. Om lag 70 prosent av landets kommuner 

deltar i en innkjøpsordning. I Innlandet deltok 45 av 46 kommuner (98 prosent), mens det i 

Trøndelag bare var 13 av 38 kommuner som deltok (34 prosent).  

Halvparten av samarbeidene var organisert som vertskommuneløsning etter kommuneloven. 

Dette innebærer at fagkompetansen blir samlet i én av de deltakende kommunene, med avtale 

 

3 Oslo Economics, 10. mars 2021: Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren 
4 Meld. St 22 (2018-2019): Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Abakus AS - 13 

om å yte tjenester til de andre. Felles innkjøpsfunksjoner inngår som en del av 

vertskommunen, og er ikke skilt ut som noe eget rettssubjekt.  Rundt en tredjepart av 

samarbeidene ble oppgitt å være avtalebasert uten spesifisert hjemmel. Ingen 

innkjøpssamarbeid var organisert med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper (IKS). Det 

ble bare funnet ett samarbeid som var organisert som aksjeselskap. Det var Abakus AS. 

De fleste av de 36 formaliserte innkjøpssamarbeidene dekket områder som sammenfalt med 

bo- og arbeidsmarkedsregioner. 5 ble betraktet som samarbeid på regionalt nivå, herunder 

Abakus. 31 prosent av norske kommuner, med 40 prosent av Norges befolkning, deltar ikke i 

formaliserte samarbeid.  

Tabell 3. Formaliserte innkjøpssamarbeid i kommunesektoren5 

 Antall 
kommuner 

Folketall 1. 
januar 2020 

Areal (km2) Faste årsverk 

Abakus AS 116 35.000 20.100 6 

36 samarbeid i 

Norge 

Gjennomsnitt 6,8 89.000 5.600 5,1 

Median 5,5 59.000 4.350 4,5 

Kilde: Oslo Economics 

Sammenstillingen viser at Abakus AS er et relativt stort samarbeid målt i antall deltakende 

kommuner og areal, men lite målt i forhold til innbyggertall. 

1.5 Rapportens oppbygging 

I dette innledende kapittelet er det gjort rede for bakgrunn, problemstillinger og metode. I 

kapittel 2 presenteres informasjon om Abakus AS. Kapittel 3 er eierskapskontrollen for Frøya 

kommune. Kapittelet avsluttes med konklusjon og anbefalinger knyttet til eierskapskontrollen. 

De tre problemstillingene i forvaltningsrevisjonen er behandlet i hvert sitt kapittel, fra kapittel 

fire til seks. I kapittel 7 er høringssvarene tatt inn. Kapittel 8 er konklusjon på 

forvaltningsrevisjonen, og inneholder også revisjonens anbefalinger overfor Abakus. 

 

5 Kilde: Innkjøpssamarbeid i kommunesektoren (Oslo Economics), s. 18 
6 I rapporten er det opplyst at Frøya og Orkland ikke er tatt med i antallet, fordi de betaler timepris i motsetning til 
de andre, og derfor ikke regnes som medlemmer av helhetlige samarbeid.  



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Abakus AS - 14 

2 ABAKUS AS 

2.1 Selskapets eiere 

Tabell 4. Eiere av Abakus AS i 2021 

Eiere Eierandel 

Alvdal kommune 9,1 % 

Folldal kommune 9,1 % 

Frøya kommune 0,1 % 

Elverum kommune 0,1 % 

Engerdal kommune 9,1 % 

Orkland kommune 0,1 % 

Os kommune 9,1 % 

Rendalen kommune 9,1 % 

Rindal kommune 0,1 % 

Røros kommune 9,1 % 

Stor-Elvdal kommune 9,1 % 

Tolga kommune 9,1 % 

Trysil kommune 9,1 % 

Tynset kommune 9,1 % 

Åmot kommune 9,1 % 

Kilde: regnskapstall.no 

2.2 Selskapets virksomhet 

Selskapets spisskompetanse er offentlige anskaffelser. Tjenestene omfatter både felles 

rammeavtaler og enkeltanskaffelser der kommunen har behov for varer og tjenester. I tillegg 

selger selskapet tjenester til andre offentlige oppdragsgivere, men dette har et beskjedent 

omfang i forhold til omsetningen til eierkommunene. Kommunene kan sette bort disse 

funksjonene til Abakus uten konkurranse, så lenge det skjer innenfor regelverket for utvidet 

egenregi.  

Abakus AS har forretningsadresse i Engerdal, og selskapet har 6 ansatte. Selskapet ble stiftet 

i 2001, og overdratt til 11 kommunale eiere i 2015. I 2019 og 2020 ble det foretatt 

aksjeforhøyelser, hvor fire nye eierkommuner kom inn med 1 aksje hver.  
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Selskapet er underlagt aksjeloven, hvor kommunene utøver sitt eierskap i 

generalforsamlingene. Selskapet har en eierandel på 1,82 prosent i Sør-Østerdal 

Næringshage AS.  Utover dette er det ikke noe indirekte eierskap knyttet til selskapet. 

Selskapets formål er ifølge vedtektene «tjenesteyting innenfor områdene bedriftsrådgivning, 

innkjøp og styrerådgivning, og alt som naturlig hører med til dette». Selskapets kjerneoppgave 

er å oppfylle kommunenes innkjøpsbehov, og å gjennomføre anskaffelsene på en lovlig og 

fordelaktig måte. Abakus ajourholder porteføljen av rammeavtaler, og gjennomfører 

enkeltanskaffelser etter oppdrag fra kundene.  

Revisor er ikke kjent med at det tidligere har blitt gjennomført eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon i selskapet. 

2.3 Selskapets økonomi 

Tabell 5. Resultatregnskap  

 2020 2019 2018 2017 2016 

Driftsinntekter 6.654.000 6.526.000 5.552.000 4.485.000 4.827.000 

Driftskostnader 5.086.000 5.755.000 4.354.000 3.725.000 3.858.000 

Driftsresultat 1.568.000 771.000 1.198.000 760.000 969.000 

Netto finanskostnader 0 -1.000 -4.000 -7.000 -10.000 

Skattekostnader 346.000 170.000 275.000 181.000 240.000 

Årsresultat 1.222.000 600.000 918.000 571.000 719.000 

Kilde: Regnskapstall.no 

Det har ikke blitt betalt utbytte i den kommunale eiertiden, noe som er i tråd med 

bestemmelsene i aksjonæravtalen mellom eierne. Det høye årsresultatet for 2020 ble i styrets 

sak 11/21 av 16.03.21 forklart med salg av bygning, mange enkeltanskaffelser, utleie av 

personell og langtidssykemeldte ansatte. 

Tabell 6. Balanseregnskap  

  2020 2019 2018 2017 2016 

Sum anleggsmidler  92.000 412.000 439.000 466.000 590.000 

Sum omløpsmidler  6.695.000 4.729.000 4.795.000 3.080.000 2.389.000 

Sum egenkapital  5.184.000 3.959.000 3.359.000 2.434.000 1.863.000 

Sum gjeld  1.602.000 1.182.000 1.876.000 1.113.000 1.115.000 

Kilde: Regnskapstall.no 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Abakus AS - 16 

Tabell 7. Nøkkeltall  

 2020 2019 2018 2017 2016 

Driftsmargin7 23,6 % 14,9 % 27,3 % 23,3 % 39,0 % 

Likviditetsgrad 18 4,3 4,0 2,6 3,0 2,4 

Egenkapitalandel9 76,4 % 77,0 % 64,2 % 68,6 % 62,5 % 

Kilde: Regnskapstall.no 

2.4 Selskapets ledelse 

Selskapet ledes av et styre på 3 medlemmer. Styremedlemmene har vært de samme siden 

den kommunale overtakelsen av selskapet i 2015. Styret har to varamedlemmer. 

Generalforsamlingen vedtok i 2015 styreinstruks og instruks for styrelederen. Styreinstruksen 

omhandler også daglig leders oppgaver og plikter overfor styret. 

Selskapets tidligere daglige leder fratrådte stillingen fra 1. august 2021, og ny daglig leder 

tiltrådte 6. september 2021. I mellomtiden fungerte en av selskapets innkjøpsrådgivere som 

daglig leder.  

 

7 Driftsresultatet i prosent av omsetningen 
8 Evnen til å dekke betalingsforpliktelser, målt som omløpsmidler dividert med kortsiktig gjeld 
9 Selskapets soliditet, vist som egenkapital i forhold til selskapets totalkapital. 
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3 EIERSKAPSKONTROLL 

3.1 Problemstilling 

Utøver kommunen eierskapet i Abakus AS i tråd med kommunestyrets vedtak, aksjeloven og 

etablerte normer for god eierstyring?   

3.2 Revisjonskriterier 

Eierstyring av et aksjeselskap har et indirekte preg, hvor eierens myndighet utøves gjennom 

generalforsamlinger. I generalforsamlinger møter en eierrepresentant på vegne av kommunen. 

Kriterier for hvordan kommunen bør utøve et slikt eierskap er utledet fra aksjeloven, 

kommuneloven og KS’ anbefalinger om eierstyring. Utledningen er omtalt i vedlegg 1, og 

kriteriene er angitt innledningsvis for hvert enkelt tema under vurderingene i kapittel 3.4. 

 

3.3 Fakta om eierstyringen av Abakus AS 

3.3.1 Eierens styringsdokumenter 

Formannskapet i Frøya kommune vedtok i sak 115/18 den 28. august 2018 å kjøpe 1 aksje i 

Abakus AS for kr 2.500,-. I saksframlegget ble kjøpet begrunnet med at kommunen hadde 

behov for innkjøpstjenester, og at eierskap i selskapet var nødvendig for å innfri 

egenregikravene i anskaffelsesloven. 

I vedtaket heter det også: 

«Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med Abakus AS, for å klargjøre 

gevinstene med å være eier i selskapet på lik linje med dagens eierkommuner. Et 

eventuelt forslag til avtale skal behandles av kommunestyret.» 

Vedtaket åpnet dermed for at kommunen på et senere tidspunkt kunne kjøpe seg opp til 

samme eierandel som hovedeierne.   

Vedtekter i Abakus AS 

Selskapets gjeldende vedtekter er datert den 2. juni 2020.  

Tabell 8. Vedtekter for Abakus AS 

§ 1 «Selskapets navn er Abakus AS og er et aksjeselskap» 

§ 2 «Selskapets forretningskontor er i Engerdal kommune» 
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§ 3 
«Selskapets virksomhet er tjenesteyting innenfor området bedriftsrådgivning, innkjøp og 

styrerådgivning, og alt mulig som naturlig hører med dette.» 

§ 4 «Selskapets aksjekapital er på kr 100.500 fordelt på 1005 aksjer pålydende kr 100,-» 

§ 5 
Selskapets styre skal ha 2-5 medlemmer, som velges for ett år av gangen av 

generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. 

§ 6 
Styret representerer selskapet utad, og kan gi fullmakt til styremedlemmer, daglig leder 

eller navngitte ansatte signaturfullmakter. 

§ 7 Øvrige eiere har forkjøpsrett ved overdragelse av aksjer. 

§ 8 Alle aksjeoverdragelser skal ha styrets samtykke. 

§ 9 

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni. Innkallingen skal skje 

med minst én ukes varsel. Med mindre samtlige aksjeeiere samtykker, kan ikke forslag 

som er innmeldt senere enn én uke før generalforsamlingen behandles. 

§ 10 

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det nødvendig. Innkalling 

skal skje dersom revisor eller aksjeeiere som representerer minst 10 % av aksjekapitalen 

krever det.  

Kilde: Vedtekter for Abakus AS av 02.06.2020 

Aksjonæravtale 

Eierkommunene har en aksjonæravtale som supplerer bestemmelsene i selskapets vedtekter. 

Avtalen ble etablert ved den kommunale overtakelsen av selskapet i 2015, og revidert i 

ekstraordinær generalforsamling den 17. september 2018. Av protokollen fremgår det at Frøya 

kommune ikke var innkalt, ettersom kommunen ikke var registrert som aksjonær på det 

tidspunktet. Hverken fra selskapet eller kommunen er det fremlagt dokumentasjon på at Frøya 

har behandlet aksjonæravtalen. 

Avtalen presiserer at det i tilfelle uoverensstemmelse mellom aksjonæravtalen og vedtektene, 

så går aksjonæravtalen foran. I punktet for forretningsplan heter det mellom annet: 

«Videre skal selskapet ikke ha til formål å gi utbytte til sine eiere, og det skal fakturere 

sine tjenester slik at disse dekker selskapets driftskostnader. Prisen den enkelte 

kommune må betale for tjenestene vil variere med den enkelte kommunes del av 

omsetningen i selskapet, slik at det relativt sett blir rimeligere desto større del av 

omsetningen en kommune representerer.» 

Avtalen angir også hvilke vedtak i generalforsamlingen som krever to tredjedels flertall, 

herunder: 
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• Beslutning om utbytte eller andre utdelinger 

• Kapitalforhøyelse 

• Endring av vedtektene 

Eierskifte av aksjene krever skriftlig samtykke fra 2/3 av de øvrige aksjonærene. Det er bare 

anledning til å overdra aksjer til kommuner som forplikter seg til å løse sine innkjøpsfaglige 

behov i samarbeid med de andre eierne gjennom Abakus. 

Frøya kommunes eierskapsmelding 

Kommunens eierskapsmelding ble sist behandlet av kommunestyret i sak 172/18 den 13. 

desember 2018. Dokumentet inneholder en generell del om utøving av eierstyring, samt 

omtale av de enkelte selskapene som kommunen har eierinteresser i. 

I de generelle prinsippene for kommunens eierskap skilles det mellom støttende og aktivt 

eierskap. I selskap med støttende eierskap skal ikke kommunen drive aktiv oppfølging på 

eiersiden, men kan være aktiv for bedriftenes virksomhet. Dette til forskjell fra andre selskap, 

hvor det også er lagt opp til aktiv oppfølging av eierskapet. Abakus AS er angitt med «støttende 

eierskap». 

Eierskapsmeldingen har nedfelt noen generelle krav til kommunen som eier, herunder: 

• Kommunen skal være en forutsigbar, langsiktig og aktiv eier der politiske diskusjoner 

tas i kommunestyret og eierinteressene fremmes i generalforsamlinger og 

representantskap. Politisk vedtatt eierstrategi binder eierrepresentanten i 

generalforsamlinger. 

• Gjennom krav til resultat og rapportering skal kommunen som eier gi tydelige signaler 

om hva som forventes av virksomheten. 

Eierskapsmeldingen stiller også noen generelle krav til selskapene. Av dette er følgende mest 

relevant i vår sammenheng: 

• Styresammensetningen skal være slik at den ivaretar kommunens interesser og 

selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 

• Selskapene skal praktisere meroffentlighet. 

• Selskapene skal være bevisst sitt samfunnsansvar og ha forsvarlig drift ut fra etiske 

retningslinjer, miljøkrav, arbeidsrettigheter, innkjøpspolitikk og likestilling. 

Eierskapsmeldingens omtale av Abakus AS er tatt inn i denne rapportens vedlegg 7. Som 

det fremgår er ikke rubrikkene for selskapets styringsdokumenter utfylt. I feltet bakgrunn for 

eierskapet er teksten en gjengivelse av vedtaket i formannskapet ved kjøp av aksjer, mens 

feltet vedtektsfestet formål er utfylt med en tekst som ikke er i overensstemmelse med 
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selskapets vedtekter. Det er ikke angitt hvordan rapporteringen fra selskapet til kommunen 

skal skje. Under kommunens vurdering og eierstrategi heter det: 

 «Få adgang til å benytte selskapet i store/kompliserte anskaffelser.» 

Ordføreren forteller at det vil bli foretatt endringer i omtalen av Abakus når ny 

eierskapsmelding skal behandles. Hun ønsker å få en tydeligere strategi for hvor aktiv 

kommunen skal være i selskapet. Dette ser hun i sammenheng med hvordan kommunen 

skal løse innkjøpsarbeidet i fremtiden. Da kommunen kjøpte én aksje var det for å få tilgang 

til selskapets tjenester og deres kompetanse rundt offentlige anskaffelser. Ettersom Abakus 

har få leverandøravtaler i Frøya sin region, har kommunen bare benyttet selskapets tjenester 

på større anskaffelser. Dersom selskapet beveger seg nærmere kommunens geografiske 

nedslagsfelt, kan det bli aktuelt å innta en mer aktiv rolle både som eier og kunde enn nå. 

Ordføreren mener at eierskapsmeldingens angivelse av et «støttende» eierskap i Abakus var 

beskrivende for eierforholdet da dokumentet ble vedtatt. Nå må kommunen vurdere dette på 

bakgrunn av signal fra selskapet om å innta en mer aktiv rolle i Frøya sitt distrikt.    

Revidering av eierskapsmeldingen 

Ifølge kommuneloven10 skal eierskapsmeldingen behandles minst én gang i valgperioden.  

Dette er så langt ikke gjort i Frøya kommune. Ordføreren forteller at administrasjonen har 

begynt arbeidet, med mål om å bli ferdig i 2022. 

3.3.2 Eierrepresentasjon 

Frøya kommunes eierrepresentant 

I Frøya kommunes delegeringsreglement er følgende myndighet delegert til ordføreren: 

«Representere kommunen ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er 

oppnevnt spesielle representanter som har fått møte- og representasjonsrett. 

Ordføreren kan bemyndige andre til å delta/representere kommunen». 

Ordføreren forteller at dette ikke var noe tema som ble diskutert da delegeringsreglementet 

ble behandlet. Prosedyrene for hvem som representerer kommunen er videreført fra tidligere 

perioder. Varaordføreren møter dersom ordføreren er forhindret. Deretter er det 

hovedutvalgsleder som møter, og om heller ikke dette passer stiller kommunen med en 

administrativ representant. 

 

10 Kommunelovens § 26-1 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Abakus AS - 21 

Ifølge eierskapsmeldingen skal kommunen skal ha et eierutvalg, der ordfører, 

opposisjonsleder og rådmann deltar. Utvalget skal behandle strategiske spørsmål før de 

fremmes for politisk behandling, og være et fora for å diskutere strategi foran 

generalforsamlinger og eiermøter. Ordføreren forteller at eierutvalget ikke er en fungerende 

arena, men trekker frem at de for noen eierskap blir representert både med ordfører, 

opposisjonsleder og kommunedirektør.  Eksempelvis i Trønderenergi, men dette hører likevel 

til sjeldenheten.  

Myndighet til eierrepresentanten 

I kommunens eierskapsmelding heter det: 

«Uavhengig av hvem som representerer eier i eierorganet, bør prinsipielle diskusjoner 

tas av kommunestyret i forkant av møter i de operative eierorganer. (…) Det vil være 

opp til kommunestyret å ta stilling til hvor mye som skal være forankret eller diskutert i 

kommunestyret i forkant av behandling i de operative eierorganet. Det er også den 

enkelte representant sitt selvstendige ansvar å innhente tilstrekkelig informasjon til å 

kunne utøve sin rolle som eierrepresentant for en kommune i det aktuelle selskapet.» 

Rekkevidden til ordførerens myndighet i ukurante, uvanlige eller kontroversielle saker i 

generalforsamlingen har ifølge ordføreren ikke vært en aktuell problemstilling for Abakus. 

Erfaringene hennes fra andre selskap er at hun får et forvarsel om at ting er på gang gjennom 

ordførerkollegiet eller andre kanaler. Hun vil da orientere formannskapet og innhente 

synspunkter derfra. Dersom det er behov for å orientere kommunestyret, har det hendt at 

generalforsamlingene har blitt utsatt. Dermed har kommunen fått bedre tid til å forberede seg, 

og få de nødvendige mandatene fra kommunestyret. 

Innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger 

I følge § 9 i selskapets vedtekter skal generalforsamlingen avholdes innen utgangen av juni, 

og innkallingen skal sendes senest én uke før møtet skal holdes. Ordføreren vurderer disse 

fristene som tilstrekkelige. 

Innkallingene for de tre siste generalforsamlingene ble adressert til ordførerne i 

eierkommunene. Innkallingen i 2019 ble sendt 10 dager før møtet, i 2020 11 dager, og i 2021 

13 dager før generalforsamlingen skulle avholdes. Ordføreren forteller at innkallingene til 

generalforsamlinger i Abakus ikke blir lagt fram for noe politisk organ, men kopi blir sendt til 

økonomisjef og kommunedirektør for å høre om de har noen innspill knyttet til regnskap og 

årsmelding.  
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Tabell 9. Representasjon på selskapets generalforsamlinger11 
 2019 2020 2021 

 Til stede Avgitt 

fullmakt 
Til stede Avgitt 

fullmakt 
Til stede Avgitt 

fullmakt 

Alvdal kommune X  X  X  

Folldal kommune X  X  X  

Frøya kommune     X  

Elverum kommune   X  X  

Engerdal kommune X  X  X  

Orkland kommune   X  X  

Os kommune   X  X  

Rendalen kommune  X X  X  

Rindal kommune     X  

Røros kommune   X  X  

Stor-Elvdal kommune  X X  X  

Tolga kommune X  X  12  

Trysil kommune X  X  X  

Tynset kommune  X X  X  

Åmot kommune  X X   X 

  Kilde: Protokoller fra Abakus sine generalforsamlinger 

Ordfører i Frøya deltok i generalforsamlingen i 2021, som ifølge protokollen var første år 

kommunen var representert. De to siste årene ble generalforsamlingene gjennomført digitalt. 

Ordføreren peker på at digitale møter er effektive med tanke på reiseavstand, og øker 

muligheten for å delta. Hun opplever generalforsamlingen som nyttig, og gjennomføringen 

var ryddig.  

Vedlegg 6 viser hvilke saker som ble behandlet i generalforsamlingene de 3 siste årene. 

Utover de faste, gjentakende sakene ble det i 2019 og 2020 vedtatt å ta inn nye eiere 

gjennom forhøyelse av selskapets egenkapital ved nytegning. 

Oppfølging av Frøya kommunes eierskapsmelding 

Eierskapsmeldingen stiller krav om at selskapene skal praktisere meroffentlighet og at de skal 

være bevisst sitt samfunnsansvar. Ettersom Frøya kommune kom inn på eiersiden i ettertid av 

 

11 Kilde: Protokoll fra Abakus sine generalforsamlinger 2019-2021 
12 Ifølge protokollen var ikke Tolga kommune representert. Revisjonen har fått bekreftet at dette ikke var tilfelle.  
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de andre eierne, deltok ikke ordføreren i de innledende samtalene. Hun har dermed ikke 

kjennskap til hva som ble kommunisert mellom eierne og styret i oppstartsfasen. Ordføreren 

forteller at hun ikke har brukt generalforsamlingen til å formidle kommunens generelle 

eierskapspolitikk. Hun mener at dette er et tema som egner seg best i eiermøter, men det har 

heller ikke vært tatt opp der.   

3.3.3 Eiermøter og dialog med selskapet 

Eiermøter 

I forbindelse med de årlige generalforsamlingene blir det vanligvis avholdt eiermøter. Det blir 

ikke ført referat fra møtene. Eiermøtet i 2020 ble ifølge styrelederen avlyst på grunn av 

pandemien, mens det i 2021 ble utsatt i påvente av å kunne avholde et fysisk møte i løpet av 

høsten. Styrelederen har informert om at dette ikke har latt seg gjennomføre. Fra eiermøtet i 

2019 foreligger det et notat, hvor det fremgår at selskapets daglige leder rapporterte om 

anskaffelser for eierkommunene i 2018 og om e-handelsprosjektet. 

Ifølge styrelederen har informasjon til eierne samlet de to siste årene utelukkende skjedd i 

generalforsamlingene. I 2021 ble det mellom annet informert om skifte av daglig leder.    

Rapportering fra selskapet til eierne 

Abakus rapporterer til eierne gjennom årsregnskap og årsmelding. Dokumentene sendes til 

eierkommunene sammen med innkallingen til generalforsamlinger. Utover dette er det ingen 

faste sykluser på skriftlig rapportering til eierne. Under eiermøtene blir det gitt muntlige 

rapporteringer om aktuelle tema, og det samme er tilfelle under samlinger for mindre grupper 

av eiere i regionrådsmøter og kommedirektørmøter i løpet av året. 

Årsregnskapet inneholder resultatregnskap, balanse og noter, og er oppstilt etter 

regnskapsreglenes bestemmelser for små foretak. Små foretak er ikke lenger pliktig til å 

utarbeide årsberetning.13 Ettersom det er vedtektsfestet at generalforsamlingen både skal 

godkjenne årsregnskap og årsberetning, blir den likevel utarbeidet. Selskapets årsberetning 

blir avlagt av styret, og inneholder en kortfattet redegjørelse om følgende: 

• Virksomhetens art og hvor den drives 

• Fortsatt drift 

• Arbeidsmiljø 

• Likestilling 

 

13 Endring i regnskapsloven med virkning fra regnskapsåret 2017 
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• Ytre miljø 

• Selskapet resultat- og balanseutvikling 

• Fremtidsutsikter 

Frøya kommune har ingen faste rapporteringsrutiner fra Abakus til kommunestyret. Ordføreren 

forteller at kommunestyret får orientering gjennom protokollen fra generalforsamlingen, som 

blir lagt fram som referatsak. Dersom årsmelding og regnskap ligger i protokollen, får 

kommunestyret innsyn i disse dokumentene. Ordføreren forteller videre at kommunestyret får 

dokumenter etter forespørsel. Hun kjenner ikke til at det har vært noen spørsmål om Abakus i 

kommunestyret.  

Frøya kommunes dialog med selskapet  

Ordføreren forteller at hun ikke har hatt noen dialog med selskapets ledelse utenom 

generalforsamlinger og felles eiermøter.     

3.3.4 Sammensetning og valg av styre 

Selskapets vedtekter sier at styret skal ha 2-5 medlemmer. Disse skal velges av 

generalforsamlingen for ett år om gangen, men de kan ta gjenvalg. I aksjonæravtalen er dette 

presisert nærmere, ved at det er angitt at styret skal bestå av 3 medlemmer og 2 

varamedlemmer. Siden den kommunale overtakelsen av selskapet i 2015 har styret bestått 

av: 

• Ole Martin Norderhaug (leder) 

• Marit Gilleberg 

• Jon Ola Kroken 

Beathe Sandvik Meland, kommunedirektør i Frøya, er valgt som 1. vararepresentant, og Egil 

Eide, varaordfører i Folldal er 2. vara til styret.  

Retningslinjer for styrets sammensetning og kompetanse 

I aksjonæravtalen for selskapet heter det om styrets sammensetning: 

«Styremedlemmer til Selskapets styre skal velges ut fra kompetanse og settes sammen 

på en slik måte at styret kan bistå daglig leder i en profesjonell drift av selskapet.»  

I sak 12 under Abakus sin generalforsamling i 2020 er følgende protokollert: 

«Det har forøvrig kommet noen spørsmål omkring hvorvidt det kunne være fornuftig å 

utvide styret med en representant slik at små aksjeeiere også i større grad kunne bli 

representert i styret. Det er også en realitet at eiermassen har vokst og trolig også vil 

gjøre det fremover. Dette påvirker oppdragsmengden, bemanningen etc. 
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Valgkomitéen mener derfor at det er for tidlig å ta stilling til dette i årets 

generalforsamling, men vi ønsker å anmode styret om å utrede dette nærmere og 

komme tilbake i neste generalforsamling med forslag til styrets størrelse, 

sammensetning og forslag til om eventuelle varamedlemmer skal velges for 1 eller 2 

år.» 

Styret tok dette opp til behandling i sak 45/20 den 15.12.20 og sak 05/21 den 13.01.21, hvor 

det heter:  

«Styret er av den oppfatning at det ikke er behov for å ha flere medlemmer i styret. 

Dagens sammensetning av medlemmer er bra med tanke på erfaring opp mot 

kommuneadministrasjon, fylkeskommune, privat næringsliv og politikk. Viktig å ha 

med noen fra en kommune som sitter i styret. Ser det som positivt å ha med den 

kompetansen som en kommunedirektør har.   

Vedtak:  

Styreleder lager formulering til svar på denne saken, og sender denne over til leder 

i valgkomitéen.»  

 

Ordføreren sitter i valgkomitéen, og har vært involvert i to runder med valg av styremedlemmer. 

Hun forteller at komitéen ikke har noen skriftlige retningslinjer for arbeidet utover det som er 

nedfelt i aksjonæravtalen. Ordføreren forteller at diskusjonene i komitéen har dreid seg om 

sammensetning basert på geografisk fordeling, kjønn og blanding mellom administrasjon og 

politikk. 

 

Valgkomité 

Ordningen med valgkomité er ikke vedtektsfestet, men i stedet nedfelt i aksjonæravtalen.  

Valgkomitéen består av tre personer, og de fremmer forslag til generalforsamlingen om valg 

av styre. Valgkomitéens medlemmer blir valgt for to år av gangen i en egen sak i 

generalforsamlingen, hvor det også vedtas hvem som skal være valgkomitéens leder. 

Personene som velges er personlig valgt.  

Valgkomitéen består nå av: 

• Mona Murud, ordfører i Alvdal (leder) 

• Mons Otnes, kommunedirektør i Rindal 

• Kristin Furunes Strømskag, ordfører i Frøya 

Rolleavklaring mellom selskapets styre og kommuneledelsen 

For å unngå habilitetsproblem anbefaler KS at ordfører og kommunedirektør ikke bør sitte i 

styrer i kommunalt eide selskaper. Kommunedirektøren i Frøya er valgt som 1. 
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vararepresentant til styret i Abakus. Ordføreren forteller at kommunen ikke har diskutert mulige 

habilitetsproblem, hverken for Abakus eller generelt. I selskapet har det vært et tema i 

valgkomitéen, men ikke på generalforsamlingen. 

3.4 Vurdering av eierstyringen 

3.4.1 Eierens styringsdokumenter 

Revisjonen har brukt følgende vurderingskriterier for dette temaet: 

• Selskapets vedtekter skal oppfylle minimumskravene i aksjelovens § 2-2 

• Kommunestyret skal vedta en eierskapsmelding, hvor de generelle prinsippene for 

eierstyring og kommunens formål med eierskapet i Abakus AS er nedfelt 

• Eierskapsmeldingen bør revideres jevnlig, og må behandles minst én gang i 

valgperioden 

Selskapets vedtekter oppfyller kravene i aksjeloven.  

Minimumskravene til vedtekter i et aksjeselskap er oppfylt. Disse er supplert med noen øvrige 

vedtaksfestede bestemmelser og en aksjonæravtale. Etter revisjonens vurdering gir 

vedtektene og aksjonæravtalen til sammen et hensiktsmessig rammeverk for hvordan eierne 

av Abakus i fellesskap skal utøve eierstyring. Revisjonen kan imidlertid ikke se at 

aksjonæravtalen har blitt behandlet av Frøya kommune. Vi legger til grunn at dette i første 

omgang vil bli fulgt opp fra selskapets side gjennom oversending av dokumentet for 

behandling.  

Frøya kommunestyre har vedtatt en eierskapsmelding, men omtalen av eierskapet i Abakus 

er mangelfull.  

I eierskapsmeldingen er det nedfelt noen generelle prinsipper for kommunens 

eierskapspolitikk, samt omtale og føringer for hvert enkelt selskap. Eierskapsmeldingen ble 

vedtatt like etter at Frøya kjøpte seg inn i Abakus, noe de faktiske opplysningene og omtalen 

av selskapet bærer preg av. På dette tidspunktet hadde ikke kommunen noen ferdig strategi 

for hvordan Abakus skulle brukes i innkjøpsarbeidet. Vi har merket oss at ordføreren ønsker 

at dette blir tydeliggjort ved revideringen av eierskapsmeldingen, noe revisjonen også ser 

behov for.   

Eierskapsmeldingen har så langt i valgperioden ikke blitt revidert. 

Kommuneloven stiller krav om eierskapsmeldingen skal revideres minst én gang i 

valgperioden. Revisjonen finner det uheldig at det går langt ut i valgperioden før 
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kommunestyret gis anledning til å behandle saken. Vi har imidlertid merket oss at arbeidet er 

igangsatt, og legger til grunn at dokumentet vil bli revidert i løpet av 2022.  

3.4.2 Eierrepresentasjon 

Revisjonen har vurdert fakta opp mot følgende kriterier: 

• Kommunen bør utnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter 

• Myndigheten til kommunens eierrepresentant skal være tydelig avklart 

• Generalforsamlinger skal gjennomføres i tråd med aksjelovens bestemmelser 

• Eierskapet i Abakus AS skal følges opp i tråd med kommunens eierskapsmelding 

Ordføreren er kommunens eierrepresentant, men kommunens eierutvalg har ikke fungert 

Frøya oppfyller KS’ anbefaling om at sentrale folkevalgte bør representere kommunen i 

generalforsamlinger. Dette er nedfelt i kommunens delegeringsreglement, og praksis for 

utøving av eierrollen i Abakus har vært i samsvar med dette. 

Bestemmelsene i eierskapsmeldingen om at kommunen skal ha et eierutvalg bestående av 

ordfører, opposisjonsleder og kommunedirektør har ikke blitt fulgt opp. Det var ment som et 

fora der kommunens strategi kunne diskuteres forut for generalforsamlinger. Med mindre 

bestemmelsen blir opphevet av kommunestyret selv, er det en ordning som må følges opp.  

Myndigheten til kommunens eierrepresentant er beskrevet i eierskapsmeldingen 

Veilederen fra KS om god eierstyring peker på at kommunikasjonen mellom kommunestyret 

og eierrepresentanten bør være forutsigbar, og at den bør være forankret i 

eierskapsmeldingen. Etter revisjonens vurdering er denne anbefalingen innfridd.  

Eierskapsmeldingen sier at prinsipielle diskusjoner skal tas i kommunestyret i forkant av 

generalforsamlingene. Eierrepresentanten er dermed ansvarlig for å innhente mandat i 

uvanlige og kontroversielle saker. Dette har så langt ikke vært aktuelt for Abakus. Utfra den 

praksisen som kommunen har for andre selskap, er det revisjonens vurdering at dette fungerer 

etter intensjonene. 

Generalforsamlingene gjennomføres i tråd med aksjeloven 

Innkalling og gjennomføring av generalforsamlinger i Abakus tilfredsstiller etter revisjonens 

vurdering både formalkravene i aksjeloven og selskapets vedtekter.  Ifølge protokollene fra 

generalforsamlingene var ikke Frøya kommune representert før i 2021. Selv om Frøya 

kommune bare har en marginal eierandel i selskapet, er det etter revisjonens vurdering viktig 

å delta i generalforsamlingene. Dette både for å fremme sine eierinteresser, og for å kunne 

fange opp nyttig informasjon. 
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Kommunens generelle eierskapspolitikk er ikke formidlet til selskapet 

Frøya kommunes eierskapsmelding omtaler noen generelle krav til alle selskaper kommunen 

eier. Etter revisjonens vurdering er dette styringssignal som ikke bare eierrepresentanten, men 

også selskapets styre bør være kjent med. Vi mener at dette er tema som hører naturlig 

hjemme i eiermøter, enten i fellesmøter med de andre eierne eller i særskilte eiermøter mellom 

Frøya kommune og styret i Abakus.    

3.4.3 Eiermøter og dialog med selskapet 

Revisjonen har vurdert om følgende kriterier er oppfylt: 

• Det bør avholdes jevnlige eiermøter med selskapets ledelse og de andre aksjonærene 

• Kommunestyret bør få en årlig rapport om tilstanden til selskapene kommunen har 

eierinteresser i 

Det avholdes normalt eiermøter i Abakus i forbindelse med generalforsamlinger  

Selskapet benytter seg av muligheten for å avholde møter med eierne om tema som ikke hører 

naturlig hjemme i en formell generalforsamling. Revisjonen har forståelse for at pandemien 

har medført avlysning og utsetting de to siste årene, og legger til grunn at de ordinære rutinene 

gjenopptas når situasjonen normaliserer seg. 

Kommunestyret får ingen rapporter om selskapets virksomhet  

KS anbefaler en årlig rapport til kommunestyret om tilstanden for selskapene kommunen har 

eierinteresser i. Frøya kommune har ikke rutiner for dette. Årsregnskap og årsmelding for 

Abakus blir sendt til kommunen sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Selv om 

kommunestyret får protokollen fra generalforsamlingen som referatsak, synes informasjonen 

som går til kommunestyret om selskapets tilstand og virksomhet å være mangelfull. Etter 

revisjonens mening bør kommunen vurdere hvordan KS sin anbefaling kan ivaretas på en 

bedre måte både for dette og andre selskaper. 

3.4.4 Sammensetning og valg av styre 

For dette temaet er det benyttet følgende vurderingskriterier: 

• Kommunen bør påse at selskapet har retningslinjer for styrets sammensetning og 

kompetanse 

• Det bør vedtektsfestes en ordning med bruk av valgkomité ved valg av styre 

• Ordfører og kommunedirektør bør ikke være medlem av selskapets styre 
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Abakus har retningslinjer som angir styrets sammensetning og kompetanse, men disse er lite 

spesifikke 

Eier har ansvaret for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets 

mål. I aksjonæravtalen for Abakus heter det at styret skal velges ut fra kompetanse, og settes 

sammen på en slik måte at styret kan bistå daglig leder i en profesjonell drift av selskapet. 

Protokollen fra generalforsamlingen i 2020 viser at eierorganet også er opptatt av spørsmålet 

om antall styremedlemmer og representasjon for de minste eierne. 

Retningslinjene kunne etter revisjonens vurdering med fordel gitt mer spesifikke føringer for 

valgkomitéens arbeid. Så lenge kompetansekravene ikke er mer konkrete, har eierne gitt 

valgkomitéen stort spillerom. Det er viktig at eierne er bevisst på dette, og vurderer om det er 

ønskelig å gi noen tydeligere føringer.      

Ordningen med valgkomité er nedfelt i aksjonæravtalen  

KS anbefaler at det bør vedtektsfestes en ordning med bruk av valgkomité ved valg av styre. 

For Abakus er dette i stedet nedfelt i aksjonæravtalen. Ettersom eierskap i Abakus forutsetter 

tiltredelse til aksjonæravtalen, gir dette etter revisjonens vurdering sikkerhet for at intensjonen 

bak KS sin anbefaling blir ivaretatt. 

Kommunen bør være bevisst på mulige rollekonflikter 

For å unngå rollekonflikter, anbefaler KS at kommunedirektør og ordfører ikke bør sitte i styret 

for selskaper kommunen eier. Kommunedirektøren i Frøya er 1. vararepresentant i styret for 

Abakus. Det er ingen formelle hinder for dette, men det kan skape utfordringer for kommunens 

saksbehandling der Abakus er part. Men samtidig er det viktig at selskapet innehar den type 

kompetanse som en kommunedirektør kan bidra med. Etter revisjonens vurdering bør 

kommunen ha en bevisst holdning til disse avveiningene når generalforsamlingen neste gang 

skal velge styremedlemmer.  

3.5 Konklusjon og anbefalinger for eierskapskontrollen 

3.5.1 Konklusjon 

Utøver kommunen eierskapet i Abakus i tråd med kommunestyrets vedtak, lovkrav og 

etablerte normer for god eierstyring? 

Revisjonen mener at Frøya kommune i hovedsak lever opp til de viktigste krav og forventninger 

som er knyttet til eierskap i et aksjeselskap. Som eierrepresentant forholder ordføreren seg til 

selskapet gjennom generalforsamlinger og eiermøter, og selskapets styre og daglige leder 
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ivaretar selskapets virksomhet.  Dersom det skal behandles saker i generalforsamlingen av 

uvanlig karakter, må ordføreren innhente fullmakt fra kommunestyret. En slik rollefordeling er 

i tråd med normene for god eierstyring. 

Kommunens eierskapsmelding er fra 2018, og omtalen av Abakus er etter revisjonens mening 

noe mangelfull. På det tidspunktet hadde kommunen nettopp kjøpt seg inn i selskapet, og det 

var et åpent spørsmål hvor nært kommunen skulle knytte seg til selskapets virksomhet. 

Revisjonen legger til grunn at eierskapsmeldingen vil bli revidert i 2022, og at formålet og 

føringene for eierskapet i Abakus vil komme tydeligere frem.  

Bestemmelsene i eierskapsmeldingen om at kommunen skal ha et eierutvalg bestående av 

ordfører, opposisjonsleder og kommunedirektør har ikke blitt fulgt opp.  

Kommunens eierskapsmelding har noen generelle føringer omkring samfunnsansvar og 

meroffentlighet. Dette er styringssignal kommunen bør formidle til selskapet.  

Kommunestyret får ingen årlig rapport om virksomheten og tilstanden til Abakus. Etter 

revisjonens mening bør kommunen vurdere om det skal innføres slike rutiner både for Abakus 

og andre selskaper, og om det skal lages retningslinjer for dette i eierskapsmeldingen. 

Kommunedirektøren i Frøya er 1. vararepresentant til styret i Abakus. Det kan medføre 

habilitetsproblem dersom selskapet er part i en sak som skal behandles av kommunen. Det er 

viktig at kommunen er bevisst på dette når styrevalg er tema.     

3.5.2 Anbefalinger  

Revisor vil anbefaler Frøya kommune å  

• beskrive formålet og føringene for eierskapet i Abakus på en tydeligere måte når 

eierskapsmeldingen blir revidert 

• følge opp bestemmelsen i eierskapsmeldingen om et eierutvalg 

• sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap blir 

formidlet til Abakus 

• vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og tilstanden til 

Abakus og øvrige selskaper 

• være bevisst på mulige rollekonflikter ved valg av styremedlemmer  
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4 TJENESTELEVERANSENE 

4.1 Problemstilling 

Hvor fornøyde er deltakerkommunene med tjenestene fra Abakus? 

Dette er en beskrivende problemstilling som ikke blir målt mot noen revisjonskriterier.  

4.2 Tjenestene fra Abakus 

Deltakerkommunene har ikke egne innkjøpsavdelinger, og Abakus fungerer som en ekstern 

innkjøpsavdeling for deltakerne. Selskapets tjenester har til formål å sørge for at kommunenes 

innkjøpsbehov blir dekket på en lovlig og fordelaktig måte. I tillegg gir selskapet råd og 

veiledning på anskaffelsesrelaterte spørsmål. 

De 11 største eierne deltar med en fastpris for de rullerende avtalene. De øvrige kommunene 

er ikke omfattet av felles rammeavtaler, og benytter selskapet til enkeltkjøp og eventuelt egne 

rammeavtaler. Alle deltakerne betaler etter timepris for enkeltkjøp og egne rammeavtaler. 

Samarbeidet er bygd opp med to innkjøpsregioner. Det inngås ett sett med rammeavtaler for 

de 4 opprinnelige eierne i Sør-Østerdal, og ett sett for de 7 i Nord-Østerdal. I tillegg er det 

inngått en del rammeavtaler for Frøya og Elverum kommune hver for seg. For noen 

avtaleområder inngås det parallelle rammeavtaler. Den enkelte kommune avgjør selv hvilke 

rammeavtaler de skal delta i før konkurransen lyses ut. I tillegg inngås det rammeavtaler som 

er unike for den enkelte kommune.  

Tabell 10. Ramme- og tjenesteavtaler gjennom Abakus per 16. september 202114 

Kommune Region 
Oppdekkede 

avtaleområder 
Antall avtaler 

   I samarbeid Unike Sum 

Engerdal Sør-Østerdal 37 52 5 57 

Stor-Elvdal Sør-Østerdal 34 60 3 63 

Trysil Sør-Østerdal 46 50 19 69 

Åmot Sør-Østerdal 29 53 2 55 

Alvdal Nord-Østerdal 22 51 1 52 

Folldal Nord-Østerdal 20 43 0 43 

Os Nord-Østerdal 25 59 4 63 

Rendalen Nord-Østerdal 30 47 10 57 

Røros Nord-Østerdal 20 22 5 27 

Tolga Nord-Østerdal 25 49 0 49 

 

14 Kilde: Abakus sin hjemmeside. 
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Kommune Region 
Oppdekkede 

avtaleområder 
Antall avtaler 

Tynset Nord-Østerdal 27 49 3 52 

Frøya  3 0 9 9 

Elverum  2 0 5 5 

Tabelloversikten viser omfanget av ramme- og tjenesteavtaler, hvor enkeltanskaffelser ikke er 

tatt med. I de to innkjøpsregionene er det Trysil som har flest avtaler (69), og Røros færrest 

(32). Stor-Elvdal og Os har flest avtaler hvor det samarbeides mellom to eller flere kommuner.  

4.3 Kundetilfredshet 

I dette kapitlet presenteres data fra en spørreundersøkelse rettet mot kommunedirektører, 

kommunenes representant i innkjøpsrådet og ledere for teknisk sektor. Spørreundersøkelsen 

omfattet de 13 kommunene som har rammeavtaler gjennom Abakus, og alle disse har deltatt 

i undersøkelsen med minst én respondent. Undersøkelsen omfattet tre tema: tilfredshet med 

tjenestene, om Abakus ivaretar ulike samfunnshensyn, og hvordan samhandlingen med 

selskapet oppleves. Respondentene ble bedt om å ta stilling til påstander knyttet til temaene. 

I det følgende presenteres svarfordelingen fra de 25 som svarte på undersøkelsen.  

4.3.1 Tilfredshet med tjenestene 

Figur 1. Svar på påstander om deltakerkommunenes tilfredshet med Abakus sine tjenester.  

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge 

For samtlige av de 7 positivt ladede påstandene var flertallet av respondentene helt eller delvis 
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rådgivning og servicenivå. Størst innslag av kritiske tilbakemeldinger var knyttet til Abakus sin 

kapasitet, hvor 7 av de 25 respondentene var delvis uenige i at den var tilstrekkelig. 

En av kommentarene lød slik: 

Har vært for lite bemanning hos Abakus til tider, på grunn av sykdom og bytte av 

ansatte. Det gjør at jeg har svart delvis enig på noen av spørsmålene. Ellers er vi godt 

fornøyd med samarbeidet vi har med Abakus. De har god juridisk kompetanse innenfor 

innkjøp, som vi har vanskeligheter med å skaffe i egen kommune. 

4.3.2 Ivaretakelse av samfunnshensyn 

Figur 2. Svar på påstander om hvor vidt Abakus ivaretar ulike samfunnshensyn. 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge 

For alle påstandene var flertallet gjennomgående positive i sin oppfatning av hvilken rolle 

Abakus spiller. Dette var mest fremtredende for selskapets bidrag til integritet, etikk og 
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til rette for at leverandørene i kommunen får tilgang til markedet. Innslaget av respondenter 

som svarte «vet ikke» var relativt høyt for et par av påstandene. 

Kommentarer fra to av respondentene: 

• Abakus er avhengig av at eiermøtet gjør noen prinsipielle valg, f.eks. knyttet til mer 

offensiv politikk innenfor miljø. Derfor kan Abakus stå i en skvis om ikke kommunene 
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16

15

11

12

13

6

8

5

6

7

2

8

4

3

6

6

9

1

1

1

1

4

4

1

0 12,5 25

bidrar til bedre regeletterlevelse i kommunen

bidrar til integritet og etikk i innkjøpsarbeidet

bidrar til bedre kunnskap om offentlige anskaffelser i

næringslivet

legger til rette for at leverandører i vår kommune får

tilgang til markedet

fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter

ved anskaffelsene

ivaretar kommunens miljøpolitikk på en god måte

Jeg mener at Abakus.. Helt enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Helt uenig Vet ikke



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Abakus AS - 34 

• Flere av mine besvarelser knytter seg til kommunesamarbeidet i Abakus. Kommunene 

gjør det for eksempel ofte vanskelig for Abakus å gjennomføre effektive og 

miljømessige gode anskaffelser. Dette mener jeg ikke kan lastes Abakus som selskap. 

4.3.3 Samhandlingen med Abakus 

Figur 3. Svar på påstander om kommunens samhandling med Abakus 

 

Kilde: Revisjon Midt-Norge 
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5 SELSKAPETS KOMPETANSE, KAPASITET OG SYSTEM 

5.1 Problemstilling 

Har selskapet den nødvendige kompetanse, kapasitet og system for å ivareta sin oppgave for 

eierkommunene? 

5.2 Revisjonskriterier 

I vedlegg 1 har vi utledet hvilke revisjonskriterier tilstanden hos Abakus vil bli målt mot. 

Kapasitet: 

• Selskapet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppgavene sine 

Kompetanse: 

• Selskapet skal ha den nødvendige kompetansen for å utføre oppgavene sine 

• Selskapet bør ivareta behovet for kompetanseutvikling i takt med nye krav og 

forventninger 

Styrende dokumenter: 

• Styret skal sikre at egenregibestemmelsene blir overholdt 

• Selskapet skal ha styrende dokumenter for å sikre at anskaffelsesreglene blir overholdt 

• Myndigheten til daglig leder skal være formalisert 

System og rutiner: 

• Det skal utarbeides protokoller fra styremøter 

• Selskapets risikoeksponering bør gjennomgås systematisk og regelmessig av styret 

• Selskapet skal ha kontrollsystem for å overvåke at de styrende dokumentene blir 

etterlevd 

• Styret skal sikre tilstrekkelig rapportering til eierne 

• Daglig leder skal rapportere til styret minst hver fjerde måned om selskapets 

virksomhet, stilling og resultatutvikling 

• Daglig leder skal forberede tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for styret 

• Selskapet skal bruke et elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring 

5.3 Faktagrunnlag 

5.3.1 Kapasitet 

Vurdering fra kundene 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å ta stilling til følgende påstand: «Jeg 

opplever at Abakus har tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppgavene sine». 5 av 25 sa seg helt 
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enige, og 9 delvis enige. Av de resterende 11 var 7 delvis uenige, 3 nøytrale, mens den siste 

svarte «vet ikke». 

Kundenes opplevelse av servicenivå og effektivitet er to indikatorer som sier noe om 

selskapets kapasitet. 16 av 25 respondenter var helt enige i at Abakus yter god service når 

kommunen trenger hjelp, mens 7 var delvis enige. På påstanden om at Abakus gjennomfører 

oppdragene på en effektiv måte, var 8 helt enige og 10 delvis enige. Andelene som uttrykte 

ulike grader av misnøye, var små for begge disse indikatorene.   

Selskapets egenvurdering 

Ifølge selskapets ledelse går arbeidet i bølger, hvor det tidvis oppstår etterslep ved rullering av 

rammeavtaler. Det ble fremholdt at dette ofte skyldes at de ikke mottar tilbakemelding fra 

kommunene, og at mye brukerinvolvering kan gå ut over fremdriften. Samtidig med at 

rammeavtaler gir bedre betingelser desto flere kommuner som er med, tar prosessen lengre 

tid. Som hovedregel settes jobben i gang innen 14 dager etter å ha fått oppdraget, men 

tidsbruken i anskaffelsesarbeidet kan ofte være uforutsigbar. Det kan være merarbeid med 

innsyn og klager, men også arbeidet i brukergruppene kan ta lang tid. 

Gjennomgang av styreprotokollene viser at det i juni 2020 ble rapportert fra daglig leder om at 

det var for få ansatte i forhold til arbeidsmengden. Dette løste seg, og i selskapets strategiplan 

for 2021 heter det: 

I løpet av 2020 fikk Abakus en ny ansatt, en ansatt sluttet og en gikk av med pensjon. 

Ved utgangen av 2020 hadde Abakus 6 ansatte, 5,4 årsverk. I forhold til videre utvikling, 

og dagens arbeidsoppgaver er dette tilfredsstillende bemanningssituasjon.  

5.3.2 Kompetanse 

Vurdering fra kundene 

16 av 25 respondenter er helt enige i påstanden om at selskapet har god kompetanse på 

innkjøpsområdet, mens 6 var delvis enige. På påstanden om at Abakus gir kommunen god 

rådgivning sa 17 seg helt enige og 5 delvis enige. For begge påstandene var det dermed 88 

prosent av respondentene som hadde positive opplevelser av kompetansenivået. 

Selskapets egenvurdering 

Både styrelederen og fungerende daglig leder fortalte at selskapets største utfordring har vært 

å skaffe kompetente medarbeidere. Dette tilskrev de at Abakus ikke har de enkleste 

forutsetningene for rekruttering, da kombinasjonen av geografisk plassering, faglige 

kompetansekrav og erfaringer fra kommunesektoren er faktorer som setter begrensninger.  
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Styrelederen trakk frem avstandene fra Engerdal til andre bokommuner som en utfordring. Den 

siste tiden har de likevel lyktes med den ønskede rekrutteringen, og han vurderte kompetansen 

til å være bedre enn på lenge. Styrelederen trakk frem at mer bruk av digitale møter og 

hjemmekontor har åpnet nye, fordelaktige løsninger for rekruttering. 

Ifølge instruksen for styrelederen15 skal han «ta initiativ til å gjennomføre tiltak for å avdekke 

styrets kompetanse i forhold til selskapets strategi og forretningsplan». Om 

kompetansebehovet i styret fremhevet styrelederen betydningen av innsikt i offentlig 

virksomhet. Etter hans vurdering er dette tilfredsstillende ivaretatt. Styret har ingen årlig 

vurdering av egen kompetanse. Det ble vurdert i forbindelse med en forespørsel fra 

valgkomitéen, og diskusjoner om styrets kompetansebehov har vært tema i enkeltsaker som 

er behandlet av styret. Ifølge styrelederen kan kompetansebehov knyttet til e-handel og 

juridiske spørsmål tilsi at styret burde vært utvidet.    

Kompetanseutvikling 

Selskapet har ikke noen særskilt kompetanseplan. Styrelederen fortalte at styret avsetter 

budsjettmidler til kompetanseutvikling, og overlater til daglig leder å iverksette tiltak innenfor 

rammene. Etter styrelederens kjennskap fungerer dette tilfredsstillende. 

I følge fungerende daglig leder er gjeldende praksis at nyansatte får kurs i regelverk så snart 

som mulig, og at de jobber sammen med erfarne innkjøpsrådgivere i startfasen. Kompetansen 

bygges deretter opp gjennom relevante kurs tilpasset individuelle behov. Ved endring i 

regelverk er det vanlig at det følges opp med kursing. Fungerende daglig leder trakk frem at 

spissing mot de ulike anskaffelsesfeltene har vært en effektiv måte å fremme 

kompetanseoppbygging og motivasjon på. 

Klagesaker behandlet av KOFA 

Utfallet av saker som har vært behandlet av klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) 

kan tjene som en god indikator på selskapets faglige kompetanse.  

Tabell 11. KOFA-saker hvor Abakus har bistått i gjennomføring av konkurranser 

Vedtaksdato Saksnr. Saken gjelder Avgjørelse 

01.07.2021 2021/609 
Avvising av tilbud, kvalifikasjons-/ 
dokumentasjonskrav 

Brudd på regelverket 

01.03.2021 2020/817 Ulovlig direkte anskaffelse Ikke brudd på regelverket 

07.10.2019 2019/499 
Avvising av leverandør, kvalifikasjons-/ 
dokumentasjonskrav 

Ikke brudd på regelverket 

 

15 Vedtatt av generalforsamlingen i sak 13 av 23.06.2015 
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Vedtaksdato Saksnr. Saken gjelder Avgjørelse 

03.12.2014 2014/16 Avvising av tilbud 
Avvist - saken ubegrunnet eller kan 
klart ikke føre frem 

12.02.2014 2012/56 
De generelle kravene i § 5, 
kvalifikasjons-/ dokumentasjonskrav 

Avvist - saken ubegrunnet eller kan 
klart ikke føre frem 

22.04.2013 2011/235 Kvalifikasjons-/ dokumentasjonskrav Brudd på regelverket 

02.07.2013 2011/301 Avlysing, totalforkastelse, erstatning 
Avvist - saken ubegrunnet eller kan 
klart ikke føre frem 

17.12.2012 2011/237 Annet Ikke brudd på regelverket 

27.06.2011 2010/235 Begrunnelse, tildelingsevaluering Brudd på regelverket 

13.10.2008 2008/66 Feil i/uklart konkurransegrunnlag, frister Brudd på regelverket 

22.11.2004 2004/243 
De generelle kravene i § 5, 
kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav 

Brudd på regelverket 

Kilde: www.klagenemndssekretariatet.no 

I søket i KOFA sitt register fant revisjonen 11 klagesaker hvor Abakus hadde bistått i 

konkurransegjennomføringen. I 5 av disse konkluderte KOFA med at det hadde skjedd brudd 

på regelverket. Bare én av disse avgjørelsene er av nyere dato. 

I sak 2021/609 var Statsforvalteren i Innlandet og Elverum kommune innklaget. Abakus hadde 

stått for gjennomføringen av konkurransen, som dreide seg om en rammeavtale for kjøp av 

smittevernprodukter. KOFA sin konklusjon av 1. juli 2021 var at regelverket for offentlige 

anskaffelser var brutt, på grunn av et ulovlig kvalifikasjonskrav. Det ble ikke idømt bot, da dette 

bare kan gjøres ved ulovlige direkteanskaffelser. Ett av kvalifikasjonskravene anga at tilbyder 

måtte ha erfaring fra leveranser til det offentlige gjennom slike rammeavtaler, og måtte 

dokumentere minimum 3 tilsvarende oppdrag de siste 3 årene. KOFA vurderte kravet om at 

det måtte omfatte avtaler med det offentlige til å være for strengt i forhold til regelverket. 

Fungerende daglig leder i Abakus har fortalt at de ga tilbakemelding om at de tok dommen til 

etterretning, man at de anså kravet som relevant i den spesielle situasjonen som forelå for 

smittevernutstyr knyttet til covid-19. 

5.3.3 Styrende dokumenter 

Egenregibestemmelsene 

Abakus utfører sine oppgaver for eierkommunene etter regelverket for utvidet egenregi. 

Forutsatt at tre vilkår er oppfylte, kan kommunene sette bort oppgaver til egne selskaper uten 

konkurranse. Ett av vilkårene er at omsetning til andre enn eierne må utgjøre mindre enn 20 

prosent av samlet omsetning.  

Ifølge selskapets fungerende daglige leder er det etablert rutiner for å forsikre seg om at 

grensene for egenregi ikke overskrides. Før salg av tjenester til andre enn eierne blir iverksatt, 
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sjekkes det om selskapet har mulighet ut ifra omsetningstall og ordreinngang fra 

eierkommunene. Ingen eksterne oppdrag aksepteres før dette er grundig sjekket. 

Styrelederen fortalte at styret får løpende oversikter over oppdragene, og at de har full 

bevissthet rundt grenseverdiene for egenregi. Dette var også årsaken til at flere kommuner ble 

tatt inn som eiere. 

Internkontroll for anskaffelsesprosessene 

Selskapet har en prosjektmanual over 10 sider, som angir intern organisering, registrering av 

prosjekter og kunngjøring av konkurransene. Det er beskrevet hvilke aktiviteter medarbeiderne 

skal gjøre i de ulike trinnene i prosessen, og hvordan dette skal dokumenteres. Aktivitetene er 

synliggjort gjennom et flytskjema.  

Figur 4. Flytskjema for anskaffelsesprosessen.  

 

Kilde: Abakus AS: Prosjektmanual 
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I tilknytning til prosjektmanualen er det utarbeidet en rekke rutinebeskrivelser med nærmere 

angivelse av aktivitetene. En oversikt over disse er vist i vedlegg 3. 

Daglig leders myndighet 

Selskapets styreinstruks har et eget punkt som omhandler daglig leders oppgaver og plikter 

overfor styret. Det er angitt at den daglige ledelsen ikke omfatter «saker som etter selskapets 

forhold er av uvanlig art eller av stor betydning», og det er gitt eksempler på slike sakstyper. 

Ifølge instruksen har daglig leder møteplikt og talerett i styret, og plikt til å rapportere hver 3. 

måned om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Sammen med styrelederen skal 

daglig leder forberede styresaker, og plikter å vurdere om det er behov for ekstraordinære 

styremøter.  

Ifølge styrelederen regulerer i tillegg daglig leders arbeidsavtale myndighet, ansvar og 

oppgaver. Ettersom styreinstruksen ikke har blitt oppdatert siden 2015, ser styrelederen behov 

for en revidering. Det er blant annet ikke vurdert om endringer i aksjeloven innebærer behov 

for justeringer. Det er planen at styret skal nedfelle skriftlig hva som forventes av daglig leder, 

og at de innen neste års generalforsamling skal ha diskutert både styreinstruks og ansvaret 

for daglig leder. 

5.3.4 System og rutiner 

Styreprotokoller 

I instruksen for styrelederen16 er det angitt at han er ansvarlig for løpende protokolloppdatering, 

herunder organisering av referatførsel, utsendelse og undertegnelse. I styreinstruksen heter 

det17: 

Det skal føres styreprotokoll. Styreleder er referent. Protokollen skal minst angi tid, 

sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Det skal alltid fremgå av 

protokollen om styret har vært vedtaksført og at alle styremedlemmer er gitt innkalling 

i henhold til denne instruksen og loven. Protokollen skal sendes styremedlemmene 

senest to uker etter avholdt møte. 

I styreinstruksen er det videre angitt at det skal avholdes minimum fire styremøter hvert år. 

Ved siden av styremedlemmene har daglig leder møteplikt.  

 

16 Generalforsamlingens sak 13 av 23.06.2015 
17 Pkt 2.7 i styreinstruks for Abakus AS, vedtatt i generalforsamlingen i sak 13 den 23.06.2015. 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Abakus AS - 41 

Tabell 12.  Antall styremøter i Abakus AS 

2019 2020 1. halvår 2021 

7 7 4 

Kilde: Styreprotokoller for Abakus AS 

Med unntak for ett møte deltok alle 3 medlemmene styremøtene i denne perioden. Selskapets 

daglige leder deltok i samtlige, og selskapets controller i de fleste. I perioden fra mars 2020 til 

mars 2021 ble det avholdt videomøter. 

Det er ført protokoll for samtlige møter med angivelse av saksnummer, saksopplysninger og 

vedtak. I tillegg er det angitt hvem som har oppfølgingsansvaret for vedtakene. I hvert møte er 

det en egen sak om gjennomgang og godkjenning av protokollen fra forrige styremøte. I 

protokollmalen er det en signaturdel for alle styremedlemmene og daglig leder. Revisjonens 

gjennomgang avdekket at noen av protokollene ikke var signert. Fungerende daglig leder 

informerte om at protokollene har blitt distribuert til styret, og at tilbakemeldingene har blitt 

hensyntatt. Dagens digitale distribusjon gjør det vanskelig å signere med penn og papir. Styret 

har planlagt å gå over til digital signering for å lette på denne prosessen.  

Risikostyring 

Fungerende daglige leder informerte om at risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeides ved behov 

i den enkelte situasjon som krever det. Selskapet har ikke fastsatt noen systematikk for dette. 

Dette ble bekreftet av styrelederen. Selv om de mangler et helhetlig risikodokument, 

poengterte styrelederen at styret har god oversikt over de ulike risikofaktorene innen økonomi, 

jus og bemanning. I en presset hverdag for daglig leder prøvde styret å unngå mer formaliteter 

enn nødvendig. 

På HMS-området har selskapet en håndbok som inneholder en risikoanalyse på dette feltet.   

Styrets kontrolloppgaver 

Ifølge aksjeloven har styret plikt til å påse at selskapets virksomhet, regnskap og 

formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll,18 og å føre tilsyn med den daglige 

ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.19 Ifølge instruksen for styrelederen er «kontroll og 

oppfølging av internkontrollfunksjonen» en av de faste årlige/halvårlige sakene styret skal 

behandle. 

 

18 Aksjelovens § 6-12 (3) 
19 Aksjelovens § 6-13 (1) 
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Ifølge styrelederen har styret stor oppmerksomhet på selskapets økonomi, hvor det er etablert 

rutiner for løpende rapportering og kontroll. Å overvåke at rutinene for internkontroll på 

innkjøpsområdet fungerer, er overlatt til daglig leder. Styret utøver ingen kontroll på dette 

området. En faglig kontroll hadde etter styreleders vurdering krevd en annen kompetanse i 

styret. Styret blir imidlertid orientert om klagesaker, og stiller spørsmål for å holde øye med 

situasjonen.   

Rapportering til eierne 

Selskapet rapporterer skriftlig til eierne én gang i året gjennom årsregnskap og årsmelding. 

Utover dette blir det ikke utarbeidet noen faste rapporteringsdokument. Årsregnskap og 

årsmelding behandles under generalforsamlingene. Styrelederen har ikke fått forespørsler om 

ytterligere faste, skriftlige rapporteringer fra eierne. Styreleder var åpen for at det kan være 

behov for mer skriftlig informasjon i årsmeldingen om selskapets virksomhet. Han går muntlig 

i dybden på årsmeldingen i generalforsamlingene, og svarer på spørsmål. Styrelederen fortalte 

videre at eierne informeres om viktige saker under eiermøter.  

Rapportering fra daglig leder til styret 

Styreinstruksen angir at daglig leder hver 3. måned skal gi styret en redegjørelse om 

selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Redegjørelsen skal ifølge instruksen 

vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon. Av styreprotokollene fremgår det at «orientering ved 

daglig leder» er en fast sak i styremøtene. En oversikt over daglig leders orienteringssaker til 

styret er gjengitt i vedlegg 4. 

Beslutningsgrunnlaget for styresaker 

Ifølge selskapets styreinstruks20 skal innkallingen til styremøter som hovedregel skje med minst 

syv dagers varsel, og «det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende 

behandlings- og beslutningsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden». 

Revisjonen har plukket ut 4 styresaker som ble behandlet i 2020 og 2021, hvor det ut fra 

sakenes art har vært særskilte behov for en skriftlig saksutredning før styret fatter beslutning. 

Revisjonen har gått gjennom de dokumentene som var lagt frem som beslutningsgrunnlag.  

A. Pensjon. Behandlet av styret i sak 30/20 den 09.07.20. 

Selskapet hadde fått utarbeidet en ekstern utredning om pensjonsmuligheter i for de 

ansatte i Abakus. Utredningen var utført av Elverum Kommunale Pensjonskasse etter 

 

20 Pkt 2.2 i styreinstruks vedtatt i generalforsamlingens sak 13 den 23.06.2015 
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bestilling fra styrelederen. Av møteinnkallingen fremgår det at styreleder var ansvarlig for 

forberedelse av denne saken i stedet for daglig leder. Styrelederen har informert om at 

dette skyldtes arbeidsbelastningen for daglig leder, og at det var et unntakstilfelle. I 

utredningen ble det redegjort for den eksisterende innskuddsbaserte løsningen, og en 

alternativ løsning gjennom offentlig tjenestepensjon. I oppsummeringen ble fordeler og 

ulemper for ansatte og selskapet vurdert. 

 

B. Utkast til budsjett 2021. Behandlet av styret i sak 42/20 den 15.12.20. 

Det fremgår av møteinnkallingen at budsjettforslaget ble oversendt som eget dokument. 

Dokumentet bestod av en Excel-arbeidsbok med budsjettall på artsnivå. Tallene var 

periodisert til månedstall, og inneholdt filtreringsfunksjoner for ønsket budsjettnivå. I tillegg 

var sentrale budsjettforutsetninger angitt. 

 

C. Gjennomgang strategiplan 2021. Behandlet av styret i sakene 04/21 den 12.01.21 og 

12/21 den 16.03.21. 

Til styremøtet den 12.01.21 la daglig leder frem et dokument med innspill til hva styret 

burde hensynta under behandlingen av strategiplanen. Temaene salg, økonomi og drift ble 

omtalt og vurdert. Styret vedtok at det skal jobbes videre med strategiplanen, og anga 

punktvis hvilke spissinger de ønsket at den skulle inneholde. Strategidokumentet ble 

oppdatert i tråd med disse tilbakemeldingene til styrets neste møte, og lagt fram for 

sluttbehandling.  

 

D. E-handelsprosjekt. Behandlet av styret i sak 14/21 den 29.04.21. 

Beslutningsgrunnlaget bestod i en prosjektplan over 8 sidere som anga behov, formål, 

målsetninger, milepæler, ansvarsplassering og økonomi.  

På generelt spørsmål fra revisjonen om graden av skriftlig saksbehandling, svarte styrelederen 

at det har vært noe varierende i enkeltsaker. Daglig leder har ikke alltid hatt tid til å utrede alle 

saker skriftlig, men orientert muntlig i styremøtene. Styrelederen ønsket større skriftlighet for 

fremtiden, og at dokumentene i større grad blir utsendt tidsnok før styrebehandling. 

Regnskapsrapporteringen skjer imidlertid skriftlig og detaljert. 

Elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring 

Fra 1. januar 2017 ble det innført krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og 

leverandør skal foregå ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, forutsatt at 

anskaffelsen er over den nasjonale terskelverdien. Gjennom et 
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konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) får brukerne støtte til alle prosessene i en 

anskaffelse, og kravene til sporbarhet og dokumentasjon blir sikret.  

Abakus brukte KGV også før det ble et lovkrav. Selskapets ledelse har fortalt at løsningen for 

dokumentdeling skapte noen utfordringer. For å unngå at dokumenter ble sendt åpent, måtte 

de få utviklet et eget verktøy. Det tok en del tid før dette fungerte, men nå skal alle verktøyene 

være på plass.   

5.4 Vurdering 

5.4.1 Kapasitet 

Faktagrunnlaget i kapittel 5.3.1 er vurdert opp mot følgende revisjonskriterium: 

Selskapet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppgavene sine. 

Etter revisjonens vurdering er Abakus sin bemanning tilstrekkelig for å kunne løse oppgavene 

de har i dag. Arbeidsbelastningen går i bølger, og det vil ikke være noen god forvaltning av 

offentlige midler å dimensjonere kapasiteten etter toppbelastningen. Dette innebærer at 

kundene til tider vil kunne oppleve etterslep i oppgaveløsningen, noe det kom indikasjoner på 

i spørreundersøkelsen.  

Abakus sin virksomhet er finansiert av kommunale midler, og etter revisjonens vurdering er 

forholdet mellom oppgaver og bemanning godt harmonisert med de betingelsene 

kommunesektoren er underlagt. Revisjonen har ikke grunnlag for å vurdere Abakus sin 

bemanning opp mot andre kommunale innkjøpssamarbeid. Dette fordi de er ulike i 

organisasjonsform, utstrekning og innhold, noe som vanskeliggjør slike sammenligninger.  

5.4.2 Kompetanse 

Revisjonen har vurdert om Abakus har tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene sine, 

og om behovene for kompetanseutvikling ivaretas i takt med nye krav og forventninger. Vi har 

i kapittel 5.3.2 beskrevet selskapets kompetanse på innkjøpsområdet utfra ulike perspektiv. 

Hvordan kundene vurderer det, selskapets egenvurdering og klagebehandling hos KOFA, gir 

til sammen et bilde av evnen til å håndtere kompetansekravene. Innkjøpsområdet er i stadig 

endring, og selskapets tiltak for å utvikle de ansattes kompetanse er viktig for å kunne håndtere 

fremtidige utfordringer.  

Etter revisjonens vurdering har selskapet den nødvendige kompetansen til å utføre 

oppgavene, og behovene for kompetanseutvikling ivaretas tilfredsstillende. 

Spørreundersøkelsen viser at Abakus har høy anseelse hos kundene for sin faglige dyktighet 
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på innkjøpsområdet. Omfanget av klagesaker til KOFA og utfallet av disse, underbygger etter 

revisjonens vurdering det samme.  

Revisjonen har registrert at selskapsledelsen betrakter rekruttering av ansatte med riktig 

kompetanse som selskapets største utfordring. Dette blir forklart med selskapets lokalisering. 

Selv om kompetanseoppdekkingen er bedre enn på lenge, er denne bevisstheten viktig med 

tanke på utfordringer som også kan komme i fremtiden. Etter revisjonens vurdering har Abakus 

vært flink til å kompensere utfordringene med hjemmekontor og digitale løsninger. Abakus har 

rendyrket et fagmiljø på innkjøpsområdet, og rekruttering av denne type kompetanse ville etter 

revisjonens vurdering neppe vært lettere for kommunene hver for seg.  

5.4.3 Styrende dokumenter 

Revisjonen har vurdert om selskapet har styrende dokumenter som tilfredsstiller de krav og 

forventninger som stilles til internkontrollen i selskapet. Vurderingene blir i det følgende angitt 

tematisk i forhold til revisjonskriteriene. 

Styret skal sikre at egenregibestemmelsene blir overholdt. 

Kommunene kan tildele Abakus oppdrag uten konkurranse dersom tre kriterier er oppfylt.  

Selskapet kan ikke ha private eierinteresser, eierne må utøve kontroll med selskapet, og 

omsetningen til andre enn eierkommunene kan ikke overstige 20 prosent av samlet omsetning. 

De to første kriteriene må anses som oppfylt gjennom eierbeslutninger, mens selskapet må 

utøve kontroll med at det ikke selges mer tjenester til andre enn hva som er tillatt. 

Etter revisjonens vurdering har styret rutiner som sikrer at omsetningskriteriet blir overholdt. 

Omsetningen til andre enn eierkommunene ligger godt under grenseverdien, og styret utøver 

etter revisjonens vurdering tilstrekkelig kontroll ved å holde seg løpende orientert om aktuelle 

oppdrag. 

Selskapet skal ha styrende dokumenter som sikrer at anskaffelsesreglene blir overholdt. 

Etter revisjonens vurdering har selskapet tilstrekkelig dokumentasjon for hvordan 

anskaffelsesprosessene skal foregå. Gjennom en prosjektmanual med tilhørende 

rutinebeskrivelser har de ansatte skriftlig system som etter revisjonens mening tilfredsstiller 

dokumentasjonen av hvilken internkontroll som skal utøves. 

Myndigheten til daglig leder skal være formalisert  

Daglig leders oppgaver og plikter er angitt i selskapets styreinstruks. Instruksen har imidlertid 

ikke blitt gjennomgått siden den ble nedfelt i 2015, og gjennom intervjuene med styreleder og 

daglig leder har revisjonen fått inntrykk av at instruksen og den formelle myndigheten til daglig 
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leder har hatt liten oppmerksomhet. Revisjonen har forståelse for at de formelle sidene kan 

oppleves som unødvendig for et lite selskap med løpende kontakt mellom daglig leder og 

styreleder, men vil påpeke at det kan oppstå uforutsette og kritiske hendelser hvor 

ansvarsplassering kan stå sentralt. Styrelederen har bebudet at daglig leders myndighet og 

oppgaver vil bli tatt opp i styret, og at det tas sikte på å gjennomgå og revidere styreinstruksen.  

Dette er et arbeid som revisjonen ser nødvendigheten av.   

5.4.4 System og rutiner 

Det skal utarbeides protokoller fra styremøter 

Det blir utarbeidet styreprotokoller, og etter revisjonens vurdering er disse ført på en 

tilfredsstillende måte. Revisjonen har imidlertid merket seg at ikke alle protokoller har blitt 

signert, noe som har blitt forklart med manglende løsninger for elektronisk signering. Dette er 

noe det arbeides med, og revisjonen legger til grunn at selskapet løser dette for fremtiden. 

Selskapets risikoeksponering bør gjennomgås systematisk og regelmessig av styret 

Revisjonen betrakter systematisk risikokartlegging som et nødvendig fundament for all 

internkontroll. Ved å identifisere hvor risikoen og konsekvensen av uønskede hendelser er 

størst, skapes det et kunnskapsgrunnlag for å sette inn tiltak på rett område. I et aksjeselskap 

er dette et styreansvar. 

Revisjonens hovedinntrykk er at ledelsen har god oversikt over ulike risikoforhold, men vi 

mener at selskapet ikke har gode nok rutiner for å gjennomgå og dokumentere risikostyringen. 

Revisjonen savner et dokument som viser at styret på en systematisk måte kartlegger og 

vurderer risiko og konsekvens for at ting kan gå galt, og hvilke risikoreduserende tiltak som blir 

satt inn. 

Selskapet skal ha kontrollsystem for å overvåke at de styrende dokumentene blir etterlevd 

Oppfølging av internkontrollen er en styreoppgave. Dette følger både av aksjeloven og 

styreinstruksen for Abakus. Etter revisjonens vurdering ivaretar styret kontrolloppgaven over 

selskapets økonomi på en god måte, mens overvåkingen av at de faglig styrende 

dokumentene etterleves er mer mangelfull. Ifølge styrelederen er denne kontrollen overlatt til 

daglig leder, og han mener at styret mangler den faglige kompetansen for slik oppfølging. 

Revisjonen har registrert at styret utøver en viss overvåking på fagområdet ved å holde seg 

orientert om klagesaker, men vurderer dette som utilstrekkelig i forhold til styrets 

tilsynsoppgaver. 

Etter revisjonens vurdering kan styret utøve tilstrekkelig systemkontroll uten å ha 

innkjøpsfaglig spisskompetanse. Et avvikssystem med registrering og rapportering til styret om 
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avvik , er eksempel på kontrollsystem som vil bidra til at styret blir i stand til å overvåke at de 

styrende dokumentene følges.  

Styret skal sikre tilstrekkelig rapportering til eierne 

Den periodiske, skriftlige rapporteringen til eierne skjer utelukkende gjennom selskapets 

årsregnskap og årsmelding. Utover dette informerer styrelederen muntlig i generalforsamlinger 

og eiermøter. 

Selv om ytterligere skriftlig rapportering ikke er etterspurt fra eierne, er det revisjonens 

vurdering at en mer utdypende årsmelding om selskapets virksomhet kunne bidratt til verdifull 

informasjon for eierne. Det er også i Abakus sin interesse at eierne har et høyt kunnskapsnivå 

om selskapets virksomhet. 

Daglig leder skal rapportere til styret minst hver fjerde måned om selskapets virksomhet, stilling 

og resultatutvikling 

Selskapets styreprotokoller viser etter revisjonens vurdering at det er etablert tilfredsstillende 

rapporteringsrutiner fra daglig leder til styret. 

Daglig leder skal forberede tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for styret 

Revisjonen har gått gjennom beslutningsgrunnlaget i fire utplukkede styresaker, og har vurdert 

om sakene har vært forsvarlig utredet. Etter revisjonens mening er beslutningsgrunnlaget i alle 

disse sakene tilfredsstillende. Revisjonen har imidlertid merket seg styrelederen 

saksbehandlet én av sakene, noe som ikke er forenelig med prinsippene for rollefordeling i et 

aksjeselskap. 

Styrelederen informerte om at beslutningsgrunnlaget for styresaker til tider ikke har blitt utsendt 

tidsnok, og at saksbehandlingen ikke alltid er skriftlig. Revisjonen legger til grunn at styret tar 

opp dette temaet under den bebudede gjennomgangen av daglig leders oppgaver. 

Selskapet skal bruke et elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring 

Dette er et krav etter anskaffelsesforskriften21 som blir tilfredsstillende ivaretatt av Abakus. 

Selskapet hadde også et slikt verktøy på plass før det ble lovpålagt. 

 

21 FOA, kap. 22 
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6 ROLLER OG ANSVAR 

6.1 Problemstilling 

Er rolle- og ansvarsfordelingen mellom Abakus og kommunene tydelig avklart? 

6.2 Revisjonskriterier 

I vedlegg 1 har vi utledet følgende revisjonskriterier for denne problemstillingen: 

• Tjenesteytingen fra Abakus skal være avtalemessig regulert 

• Ansvars- og myndighetsfordelingen mellom Abakus og anskaffende kommuner skal være 

beskrevet og kommunisert 

• Abakus skal ha systemløsninger og hjelpemidler for de anskaffende kommunene som 

bidrar til at regelverk og kontraktsvilkår blir overholdt 

6.3 Rolle- og ansvarsfordeling 

6.3.1 Avtaler om tjenesteytingen 

Revisjonen har bedt selskapet om å få oversendt avtaledokumentene for salg av tjenester til 

deltakerkommunene. Bare for Tynset kommune forelå det en signert avtale.22 Av fungerende 

daglige leder fikk vi opplyst at de 10 andre opprinnelige deltakerkommunene ikke hadde 

ferdigbehandlet avtalene, og at de «gikk på hevd». Av dateringen fremgår det at 

avtaleforslagene ble sendt til kommunene i mars 2017.  

Styrelederen var ikke kjent med at det bare var Tynset som hadde behandlet og signert 

avtalen.  

Alle de usignerte avtaleutkastene revisjonen har fått oversendt, har samme innhold som den 

signerte avtalen med Tynset kommune. Fungerende daglige leder regnet ikke med Elverum, 

Frøya, Orkland og Rindal som avtaleparter, da de ikke deltar i de faste innkjøpssamarbeidene. 

Disse kjøper tjenester ut ifra behov, og har ikke noen overordnet avtale som regulerer 

tjenestekjøpet. 

I avtalen med Tynset og de usignerte avtaleutkastene er det i formålsbestemmelsen angitt 

følgende: 

 

22 Avtale om kjøp av innkjøpstjenester, signert av rådmannen i Tynset og daglig leder i Abakus 05.05.2017 
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Avtalen skal sikre et systematisk samarbeid for at anskaffelsene i 

samarbeidskommunene blir gjennomført iht. lover og forskrifter, på en tilfredsstillende 

og kostnadseffektiv måte. Det primære med avtalen er at flest mulig skal være 

fellesavtaler for alle kommunene i samarbeidet, men der det er praktisk, økonomisk 

eller faglige vurderinger gjøres kan rammeavtaler etableres for enkelte eller mindre 

grupper av kommunene. 

Abakus skal være kommunenes faglige kompetanse og rådgiver i innkjøpsfaglig 

spørsmål samt forestå og ha ansvaret for de totale innkjøpsprosesser på vegne av 

kommunene.  

I vedlegg 5 er de mer detaljerte avtalebestemmelsene om ansvar gjengitt. 

Styrelederen fortalte at det er system og rutiner for at tjenesteavtaler med kommunene blir 

behandlet av styret før de blir sendt til kommunene for signering.  Nå skal avtalene revideres 

som følge av prosjektet for e-handel. 

6.3.2 Ansvar og myndighet i forhold til anskaffende kommuner 

Organisering av samhandlingen med kommunene 

Kommunene oppnevner sine representanter til et innkjøpsråd, som er det innkjøpsstrategiske 

organet for hvert av de to innkjøpssamarbeidene i Nord- og Sør-Østerdal. Innkjøpsrådet tar 

avgjørelser for hvilke rammeavtaler som skal kjøres i fellesskap, og hva som skal bestilles av 

felles oppdrag. Deltakerne i innkjøpsrådet delegerer nedover i sin kommune det videre 

ansvaret til en representant for det som skal anskaffes, og denne blir med i den aktuelle 

brukergruppen. 

Figur 5. Prinsippskisse for organisering av de regionale innkjøpssamarbeidene 
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Ifølge intervjuopplysninger har sammensetningen av brukergruppene skapt noen utfordringer. 

Deltakerne kommer ofte fra ulike nivå i organisasjonen, og dette har gjort det vanskelig å få et 

enhetlig perspektiv på anskaffelsesbehovene. Derfor har selskapet skissert en annen løsning 

overfor de to brukerrådene; at brukergruppene erstattes med mer overgripende 

kategorigrupper, og at brukermedvirkning på et lavere nivå blir den enkelte kommunes ansvar 

i egen organisasjon. Brukerrådene skal ha gitt positive tilbakemeldinger på denne skissen.  

Ansvarsforhold 

Abakus tar ikke beslutning om valg av leverandør, men lager en innstilling. For enkeltkjøp går 

innstillingen til kommunen, som tar beslutningen. For rammeavtaler i et innkjøpssamarbeid går 

innstillingen til aktuell brukergruppe for kvalitetssikring, og deretter til innkjøpsrådet for 

beslutning. For mindre rammeavtaler for 2-3 kommuner kan beslutningen bli tatt av 

brukergruppa, i samråd med de respektive kommunenes representant i innkjøpsrådet. 

Det er kommunenes ansvar å påse at leveransene er i tråd med kontraktene, og at det ikke 

kjøpes varer og tjenester fra andre leverandører på områder der kommunen er tilsluttet en 

rammeavtale.  

Ansvaret ved dom fra KOFA kommer an på hva feilen skyldes. Abakus svarer for 

prosessgjennomføringen, og dette har selskapet ansvarsforsikring for. Dersom kommunene 

har bestilt feil oppdrag, og ombestemmer seg, er det kommunens ansvar. KOFA kan bare 

idømme bøter for ulovlige direkteanskaffelser, og da har ikke kommunen involvert Abakus i 

utgangspunktet. Men saker som havner for domstolene kan gi erstatningskrav for lovstridig 

gjennomføring av anskaffelsene. Alle dommer, bøter og erstatninger vil bli rettet mot de 

anskaffende kommunene, som eventuelt må rette regresskrav mot Abakus dersom det er der 

feilen er begått. 

Styrende dokumenter om rollefordeling hos Abakus 

I den interne instruksen til Abakus23 er rolle- og ansvarsfordelingen mellom kommunene 

omhandlet flere steder. Mest sentralt i denne sammenheng er følgende presiseringer: 

• Prosjektansvarlig er ansvarlig for å innhente faggrupperepresentanter fra kommunene 

som skal være med på anskaffelsen. De skal utnevnes av 

innkjøpsrådsrepresentanten i de kommunene som skal være med på anskaffelsen. 

• For rammeavtaler er Abakus ansvarlig for prosjektet til avtalen er utløpt. 

 

23 Abakus – intern instruks. Prosjektmanual av 22. oktober 2019 
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• Ved enkeltkjøp så er Abakus ansvarlig for prosjektet til avtalen er signert, med mindre 

annet er avtalt. 

• Oppdragsansvarlig/faggruppe er ansvarlig for kravspesifikasjonen i konkurranser som 

kjøres for enkeltkommuner. Den skal deretter gjennomgås og kvalitetssikres av 

Abakus. 

• Konkurransegrunnlag utarbeides av Abakus, og kvalitetssikres sammen med 

oppdragsansvarlig/faggruppe.  

• Abakus er ansvarlig for det konkurransemessige og juridiske ved gjennomføringen av 

konkurransen, dette kan ikke overprøves av oppdragsansvarlig/faggruppe. 

Kundenes vurderinger av samhandlingen med Abakus 

I spørreundersøkelsen ble respondentene bedt om å ta stilling til følgende påstand: «jeg 

opplever at roller og ansvar mellom Abakus og kommunen er tydelig avklart». Av de 25 som 

svarte var 18 helt eller delvis enige, mens 4 var helt eller delvis uenige. 1 stilte seg nøytral, 

mens 2 svarte «vet ikke». 

I tillegg ble respondentene bedt om å ta stilling til hvordan prosessene for å ivareta kommunens 

innkjøpsbehov fungerte. 21 var helt eller delvis enige i at de fungerer tilfredsstillende. 2 stilte 

seg nøytrale, mens 2 var delvis uenige. 

Abakus sine vurderinger av samhandlingen med kommunene 

Ledelsen i Abakus oppfattet kontaktpunktene på overordnet nivå i kommunene som tydelig 

avklart. Lengre nede i kommunene kan det oppstå uklarheter, gjerne på grunn av tidsklemma. 

De opplevde utfordringer med brukergruppenes engasjement og eierskap til prosjektene, som 

kunne være svært varierende. Brukergruppene organiserer seg selv, hvor Abakus har rollen 

som tilrettelegger.  

Det ble fremholdt av ledelsen i Abakus at selskapet ikke hadde kapasitet til å sjekke at alle 

leveransene er i tråd med kontraktene, og at dette er kommunenes ansvar. Om kommunene 

faktisk sjekker mot kontraktsbetingelsene, var det vanskelig for selskapet å følge med på. De 

var imidlertid innforstått med at avtaleomfanget i en kommune er svært omfattende, og at dette 

begrenser kontrollarbeidet. Som forvalter av rammeavtalene tar Abakus oppfølgingen når 

kommunene rapporterer om avvik fra leverandørenes side. I mange tilfeller løses det også i 

direktekontakt mellom bruker og leverandør. Innkjøpsrådgiver fremholdt at disse 

kontrollprosessene vil bli automatisert gjennom løsningen for e-handel. 

Av styreprotokollene til Abakus fremgår det at samhandlingen med kommunene har vært et 

gjentakende tema. Under behandlingen av selskapets strategiplan for 2020 presiserte styret 
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at Abakus må ha tettere dialog med kommunedirektørene i eierkommunene, og måten å jobbe 

på måtte forankres i kommunene. I styreprotokollen24 heter det: 

Abakus må bli råere på fremdriftsplan, og «luke» ut de leddene som er årsaken til at 

fremdriften i prosjektene stopper. Viktig for alle at Abakus får gode innspill fra 

kommunene på hvordan dette kan løses. 

Også i styrets innspill til tema under de forestående eiermøtene i 202125, og under styrets 

behandling av strategiplanen for 202126 ble det satt søkelys på ansvars- og rolleavklaringen 

mot kommunene.   

6.3.3 System og hjelpemidler for anskaffende kommuner 

Kundenes vurderinger   

«Jeg opplever at Abakus sørger for at kommunen har god oversikt over gjeldende avtaler» var 

en av påstandene det skulle tas stilling til i spørreundersøkelsen. 8 av 25 respondenter var 

helt enige i at så var tilfelle, og 5 var delvis enige. 7 stilte seg nøytrale, mens 5 var delvis og 1 

helt uenige. 

Hvordan kundene så på Abakus sitt bidrag til å utvikle digitale løsninger på innkjøpsområdet 

var et annet spørsmål. 16 var enten helt eller delvis enige i at Abakus bidro til dette. Av de 

resterende 9 stilte 5 seg nøytrale, 3 var delvis uenige, mens én svarte «vet ikke».  

Oversikt over avtaleverket 

Abakus har ansvaret for at det til enhver tid eksisterer ajourført oversikt over inngåtte avtaler 

med leverandørene. I kommunenes anskaffelsesreglement27 henvises det til selskapets 

hjemmeside. Der ligger det en oversikt i Excel-format, med angivelse av hvilke leverandører 

det er inngått ramme- og tjenesteavtaler for innen de ulike avtaleområdene, hvilke kommuner 

som er tilsluttet disse, og avtalenes varighet. Tilgang til informasjon om kontraktsvilkår krever 

at kundene logger seg inn i Abakus sin dokumentportal. 

 

 

 

24 Styrets sak 13/20 av 19.03.20 
25 Styrets sak 44/20 av 15.12.20 
26 Styrets sak 04/21 av 12.01.21 
27 Pkt 4.7 i mal for anskaffelsesreglement utarbeidet av Abakus 
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Digital dokumenthåndtering 

Abakus har en egen løsning for dokumentdeling kalt Abashare, hvor samarbeidspartnere og 

kunder kan få tilgang til alle aktuelle dokument for en anskaffelse. Løsningen er utviklet av 

selskapet selv.  

Løsning for avrop på rammeavtaler 

Å gjennomføre avrop betyr å bestille en vare eller tjeneste som det tidligere er inngått 

rammeavtale for. Avropsrutinene i Abakus angis for den enkelte anskaffelse, og er en del av 

kontrakten. Ifølge opplysninger fra Abakus varierer rutinene mye mellom de ulike avtalene, 

noe som betyr at det må settes opp unike rutiner for den enkelte anskaffelse. Det ble videre 

opplyst at innføring av e-handel vil lette dette for kommunene, ettersom dette vil gi de et fast 

verktøy for avropshåndtering. 

Løsning for e-handel 

Innføring av e-handel har vært diskutert blant deltakerkommunene over lengre tid, og i 2019 

ble det igangsatt et prosjekt for å utrede løsninger. En prosjektplan ble presentert for 

innkjøpsrådene, og beslutningen den gang var at kommunene først måtte rydde i egen 

organisasjon før de var beredt for innføring.28  

Våren 2021 ble saken styrebehandlet, og det ble besluttet å iverksette prosjektet med interne 

ressurser og kostnadsdekning fra Abakus. Hovedformålet med prosjektet er å få bedre styring 

av innkjøpene opp mot rammeavtaler og budsjett. Ifølge prosjektbeskrivelsen skal e-handel 

bidra til å gjøre innkjøp bedre, enklere og sikrere gjennom elektronisk kobling mellom kjøper 

og leverandør. De kommunevise beslutningene om deltakelse tas av kommunedirektørene.  

6.4 Vurdering 

6.4.1 Avtaler om tjenesteytingen 

Revisjonen har undersøkt om følgende revisjonskriterium er oppfylt: 

Tjenesteytingen fra Abakus skal være avtalemessig basert. 

Utfra de opplysningene revisjonen har mottatt fra selskapet, legges det til grunn at det bare er 

Tynset kommune som har returnert en signert avtale. For de øvrige praktiseres tjenesteytingen 

som om avtalene var inngått. 

 

28 Kilde: Prosjektplan innføring av eHandel. Saksdokument til styrebehandling i Abakus 14/21 av 29.04.21 
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Revisjonen vurderer det som kritikkverdig at selskapet ikke har påsett at de formelle 

kontraktsforholdene har vært på plass, og mener at Abakus burde ha etterlyst signerte 

avtaledokumenter inntil de var mottatt. At Abakus yter tjenester etter unntaksreglene for utvidet 

egenregi, skjerper etter revisjonens vurdering kravene til de formelle sidene ved 

kundeforholdene. 

Avtalen med Tynset kommune og avtaleutkastene med de øvrige kommunene regulerer etter 

revisjonens vurdering i tilstrekkelig grad hvilke tjenester kommunene betaler for. 

6.4.2 Ansvar og myndighet i forhold til anskaffende kommuner 

Revisjonen har målt faktagrunnlaget opp mot følgende revisjonskriterium: 

Ansvars- og myndighetsfordelingen mellom Abakus og anskaffende kommuner skal være 

beskrevet og kommunisert. 

Etter revisjonens vurdering er dette tilfredsstillende ivaretatt. Spørreundersøkelsen 

underbygger at rolle- og ansvarsklarhet ikke blir betraktet som noen stor utfordring fra 

kommunenes side. Revisjonen har heller ikke funnet andre indikasjoner på at 

ansvarsbeskrivelsene åpner for uklarheter.   

Revisjonen har imidlertid merket seg at ledelsen i Abakus er noe avmålt i sine vurderinger av 

hvordan noe av samhandlingen fungerer i praksis. Basert på dette er det revisjonens vurdering 

at arbeidet i brukergruppene ikke fungerer optimalt, og at det gjenstår et arbeid med å forankre 

arbeidsdelingen mellom Abakus og kommunene noe mer. Slik revisjonen har forstått det, har 

Abakus allerede grepet fatt i disse forbedringspunktene.  

6.4.3 System og hjelpemidler for de anskaffende kommunene 

Revisjonen har vurdert om Abakus sørger for at kommunene har systemløsninger og 

hjelpemidler som bidrar til at regelverk og kontraktsvilkår blir overholdt. 

Under denne vurderingen har revisjonen lagt mest vekt på kundeperspektivet, noe som ble 

kartlagt gjennom spørreundersøkelsen. Av alle spørsmålene i undersøkelsen, var det temaet 

om avtaleoversikt respondentene var mest kritiske til. Revisjonen betrakter det som 

avgjørende både for avtalelojalitet og kontroll av kontraktsvilkår at kundene har en enkel og 

smidig tilgang til avtaleverket. Med innføring av e-handel vil dette bli automatisert, og 

revisjonen ser svært positivt på at Abakus har satt seg i førersetet for et prosjekt hvor 

kommunene kan ta i bruk en slik løsning. 
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7 HØRING 

7.1 Forvaltningsrevisjon av selskapet 

En foreløpig rapport ble sendt på høring hos selskapet den 01.12.2021. Høringssvaret av 

16.12.2021 er tatt inn i vedlegg 8. 

I høringssvaret heter det avslutningsvis: 

«Styret tar revisjonens anbefalinger til etterretning og vil hensynta de forhold som er omtalt 

i den videre drift av selskapet. Vurdering av risiko og internkontroll vil bli regelmessige 

tema på styremøtene. 

Daglig leder vil tilse at samarbeid med kommunene blir formalisert, i form av signerte 

tjenesteavtaler med den enkelte kommune» 

  

7.2 Eierskapskontrollen 

En høringsrapport for eierskapskontrollen for Frøya ble sendt på høring både til Abakus og 

kommunen den 10.01.2022. Abakus ga tilbakemelding om at de ikke så behov for noen 

uttalelse om denne delen av rapporten.  Som det fremgår av vedlegg 9 hadde heller ikke Frøya 

kommune noen kommentarer til eierskapskontrollen. 
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8 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

Dette kapittelet inneholder konklusjoner og anbefalinger for forvaltningsrevisjonen av 

selskapet. Konklusjon og anbefalinger for eierskapskontrollen for den enkelte kommune er 

angitt i kapittel 3. 

8.1 Konklusjon 

Hvor fornøyde er deltakerkommunene med leveransene fra Abakus? 

Revisjonen har belyst kundetilfredsheten gjennom en spørreundersøkelse. Selv om svarene 

ikke er vurdert opp mot noen målestokk om hvor fornøyde kommunene bør være, gir den 

grunnlag for å trekke noen slutninger.  

De 25 respondentene som svarte ga gjennomgående positive tilbakemeldinger om jobben som 

Abakus utfører, og om hvordan samhandlingen med selskapet fungerer. Med unntak for én 

påstand, var flertallet av respondenter enten helt eller delvis enige i at de opplevde Abakus på 

denne måten. Den ene påstanden med mer kritiske tilbakemeldinger var knyttet til mangler i 

avtaleoversiktene. I tillegg var kundene noe splittet i vurderingen av om Abakus hadde 

tilstrekkelig kapasitet til å utføre oppgavene sine.  

Har selskapet den nødvendige kompetanse, kapasitet og system for å ivareta sin 

oppgave for eierkommunene? 

Revisjonen konkluderer med at Abakus har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å ivareta 

oppgavene, og at internkontrollsystemene i hovedsak er tilfredsstillende. 

Revisjonen vil imidlertid peke på at styret har ansvar for å påse at systemene for internkontroll 

på innkjøpsområdet blir overholdt, og at selskapets risikoforhold blir systematisk gjennomgått 

og dokumentert. Etter revisjonens mening har ikke disse to styreoppgavene blitt tilstrekkelig 

ivaretatt.    

Er rolle- og ansvarsfordelingen mellom Abakus og kommunene tydelig avklart? 

Både ut fra kundenes og selskapets perspektiv mener revisjonen at rolle- og 

ansvarsforholdene i anskaffelsesarbeidet er tilstrekkelig avklart. Revisjonen har imidlertid 

merket seg at det er mangler ved avtaledokumentene, og at det synes å være svakheter ved 

de hjelpemidlene Abakus så langt har tilbudt kommunene.  

Basert på opplysningene fra selskapet, legger revisjonen til grunn at det bare er Tynset 

kommune som har signert en tjenesteavtale med Abakus. Revisjonen finner det kritikkverdig 
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at selskapet ikke har påsett at dette har vært på plass. Tjenesteytingen har blitt praktisert i tråd 

med avtaleutkastene, men som for all annen virksomhet som er avtalemessig basert, må det 

foreligge formelle avtaledokumenter. 

Kommunene har ansvaret for at de opptrer lojalt overfor de ramme- og tjenesteavtalene de er 

tilsluttet, at avrop på rammeavtaler gjøres på foreskrevne måter, og at det utøves kontroll med 

at leverandørene overholder kontraktsvilkårene. Enkle og smidige systemløsninger er en 

forutsetning for at kommunene skal kunne ivareta dette ansvaret. Revisjonens har funnet 

indikasjoner på at systemene ikke har fungert optimalt, og ser positivt på at Abakus arbeider 

med å tilrettelegge for e-handelsløsninger for kommunene. 

8.2 Anbefalinger 

Revisor anbefaler Abakus AS å sørge for at: 

• selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes 

• styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig 

• avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert  
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal 

revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, 

autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, 

forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, samt 

statlige føringer og praksis. 

Eierskapskontroll 

Betingelsene for folkevalgt styring og kontroll endres når virksomheter eller tjenester skilles ut 

og legges i selskaper. Lovfestede bestemmelser og normer for god selskapsstyring setter 

grenser for hvor mye kommunene som eier kan og bør involvere seg i selskapenes virksomhet.  

Revisjonskriterier for eierskapskontroll er utledet fra Aksjeloven og KS sine anbefalinger om 

eierstyring, selskapsledelse og kontroll. KS sine anbefalinger er ikke obligatoriske, men er 

uttrykk for god praksis for kommunal eierstyring. De er dermed relevante kriterier å vurdere 

kommunens praksis mot.  

Aksjeloven 

Aksjeselskaper er selvstendige rettssubjekt, der generalforsamlingen er selskapets øverste 

organ. Generalforsamlingen velger selskapets styre, fastsetter vedtekter, og behandler andre 

saker som følger av loven. Siden generalforsamlingen er det øverste organet i selskapet, kan 

det også treffes vedtak i andre saker. Som hovedregel er det ingen begrensninger for denne 

type saker. Dette gjelder både generelle instrukser og pålegg til styret om hvordan enkeltsaker 

skal håndteres. Generalforsamlingen kan også omgjøre en sak som er behandlet og vedtatt 

av styret og daglig leder.  

Eierne kan bare fatte beslutninger for selskapet gjennom vedtak i generalforsamlingen. Etter 

aksjeloven gir hver aksje én stemme, men det er adgang til å ha vedtekter med andre 

stemmeregler. Hovedregelen er at beslutninger krever flertall av de avgitte stemmene. For 

noen type avgjørelser er det imidlertid ikke tilstrekkelig med alminnelig flertall. Et viktig 

eksempel er beslutninger om å endre vedtektene, som krever minst to tredjedels flertall. 

Generalforsamlingen må holde møter minst én gang i året, og innkallingen fra styret skal skje 

senest en uke før møtet skal holdes. Innkallingen skal inneholde et forslag til dagsorden for 

møtet. Aksjonærens rett til å ta opp andre saker er regulert av aksjelovens § 5-11: 

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet 

skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til 
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generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at 

spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det 

foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamlingen ikke er ute. 

En aksjeeier har også rett til å fremme forslag til beslutning. 

I tillegg er det i § 5-14 bestemmelser om at saker utenom generalforsamlingens dagsorden 

kan tas opp dersom alle aksjonærer samtykker. 

Aksjeloven setter noen minimumskrav til selskapets vedtekter29. De skal minst angi 

1. selskapets foretaksnavn 

2. selskapets virksomhet 

3. aksjekapitalens størrelse, jf. § 3-1 

4. aksjenes pålydende (nominelt beløp), jf § 3-1 

(2) Dersom selskapet ved sin virksomhet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne 

økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om anvendelse av 

overskudd og av formuen ved oppløsning. 

Kommuneloven 

Ordføreren er kommunens rettslige representant utad30 dersom myndigheten ikke er tildelt 

andre. Ordførerens myndighet til å ta beslutninger på vegne av kommunen er regulert av 

kommunelovens § 6-1, som sier at kommunestyret kan gi ordføreren myndighet til å treffe 

vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

Lovens kapittel 26 har bestemmelser om eierstyring. Denne delen av loven tok til å gjelde fra 

konstituering for valgperioden 2019-2023. Det er et krav at kommunene minst én gang i 

valgperioden skal utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde31:  

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

b) en oversikt over selskaper, kommunale og fylkeskommunale foretak og andre 

virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i. 

c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende 

interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b. 

 

29 Aksjelovens § 2-2 
30 Kommunelovens § 6-1, 2. ledd. 
31 Kommunelovens § 26-1, 2. ledd. 
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KS sine anbefalinger om god eierstyring 

KS har kommet med 21 anbefalinger om god eierstyring. Anbefalingene har blitt oppdatert 

etter den nye kommuneloven, og inngikk som en del av folkevalgtprogrammet for 2019-2023. 

De mest relevante anbefalingene for dette prosjektet er etter revisors vurdering følgende: 

 

Anbefaling 4: Utarbeide en årlig eierskapsmelding eller rapport om selskapene for 

kommunestyret eller fylkestinget. 

KS anbefaler en årlig rapport om tilstanden for selskapene. Det pekes også på at 

kommuneloven krav om eierskapsmelding én gang per valgperiode ikke er til hinder for at det 

kan skje oftere.  

 

Anbefaling 5: Revidere styringsdokumenter og avtaler jevnlig. 

KS anbefaler at strategi- og styringsdokumenter fra eierne, som alle selskapene må forholde 

seg til, revideres med jevne mellomrom. Dette kan eksempelvis dreie seg om miljøpolicy, 

åpenhetsprofil eller mål om lokale utviklingstiltak. Slike dokumenter er ikke lovfestet, men kan 

være en del av eierstyringen. 

 

Anbefaling 6: Holde jevnlige eiermøter. 

Noen ganger har eierne behov for å diskutere strategier seg imellom uten å treffe formelle 

beslutninger. Dette bør kunne gjøres uten å måtte innkalle til møter i generalforsamlinger etter 

de formelle reglene i aksjeloven. Et eiermøte er et møte mellom eierne, styret og daglig leder 

for selskapet med gjensidig informasjonsutveksling og drøftinger. KS anbefaler at slike møter 

gjennomføres med jevne mellomrom. 

 

Anbefaling 7: Som hovedregel bør sentrale folkevalgte oppnevnes som representanter i 

eierorganet. 

Det bør etableres forutsigbare kommunikasjonslinjer mellom kommunestyret og eierorganet 

som forankres i eierskapsmeldingen. Når dette er sentrale folkevalgte, vil det bidra til å forenkle 

samhandlingen. Det anbefales at ordføreren eller andre kommestyrerepresentanter gis 

fullmakt til å kunne stemme på generalforsamlingen.  

 

Anbefaling 9: Sørge for god sammensetning og kompetanse i styret  

Eier bør sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps formål 

og virksomhet.  

 

Anbefaling 10: Vedtektsfeste bruk av valgkomité ved styreutnevnelse 
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KS anbefaler at det bør vedtektsfestes en ordning med valgkomité, hvor denne på oppdrag fra 

eierorganet foreslår kandidater til styret i selskapet. 

 

Anbefaling 15: Habilitetsvurderinger 

Forvaltningsloven fastslår at en person er inhabil når han er styremedlem i et selskap som er 

part i saken. For å unngå dette, anbefaler KS at ordfører og kommunedirektør ikke bør sitte i 

styrer i selskaper. 

 

Kommunens eierskapsmelding 

I henhold til kommunelovens § 26-1 skal eierskapsmeldingen inneholde generelle prinsipper 

for eierstyring og formålet med eierskapet i det enkelte selskap. Eierskapsmeldingen setter 

dermed rammer for den enkelte kommunes utøvelse av eierskapet. 

 

Utledede revisjonskriterier for problemstilling om eierskapskontrollen 

Eierens styringsdokumenter: 

• Selskapets vedtekter skal oppfylle minimumskravene i aksjelovens § 2-2 

• Kommunestyret skal vedta en eierskapsmelding, hvor de generelle prinsippene for 

eierstyring og kommunens formål med eierskapet i Abakus AS er nedfelt 

• Eierskapsmeldingen bør revideres jevnlig, og må behandles minst én gang i 

valgperioden 

Eierrepresentasjon: 

• Kommunen bør utnevne sentrale folkevalgte som eierrepresentanter 

• Myndigheten til kommunens eierrepresentant skal være tydelig avklart 

• Generalforsamlinger skal gjennomføres i tråd med aksjelovens bestemmelser 

• Eierskapet i Abakus AS skal følges opp i tråd med kommunens eierskapsmelding 

Eiermøter og dialog med selskapet: 

• Det bør avholdes jevnlige eiermøter med selskapets ledelse og de andre aksjonærene 

• Kommunestyret bør få en årlig rapport om tilstanden til selskapene kommunen har 

eierinteresser i 

Sammensetning og valg av styre: 

• Kommunen bør påse at selskapet har retningslinjer for styrets sammensetning og 

kompetanse 

• Det bør vedtektsfestes en ordning med bruk av valgkomité ved valg av styre 

• Ordfører og kommunedirektør bør ikke være medlem av selskapets styre. 
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Forvaltningsrevisjon 

 

Aksjeloven 

Abakus er organisert som et aksjeselskap, og de selskapsrettslige forholdene er dermed 

regulert av aksjeloven32. Styret33 har ansvaret for forvaltningen av selskapet, og skal sørge for 

en forsvarlig organisering av virksomheten. I nødvendig utstrekning skal styret fastsette planer, 

budsjett og retningslinjer. Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, og 

plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll. Begrepet formuesforvaltning omfatter også immaterielle eiendeler og rettigheter34. Det 

påligger styret også å føre tilsyn med den daglige ledelsen og selskapets virksomhet ellers.  

 

Daglig leder står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet, og skal følge de 

retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Minst hver fjerde måned skal daglig leder underrette 

styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. I samråd med styrets leder skal 

daglig leder forberede saker som skal behandles av styret, og saken skal være forberedt og 

fremlagt slik at styret har tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. 

 

PwC-guiden 2020  

Konsulent- og revisjonsselskapet PwC har utarbeidet en veileder for små og mellomstore 

bedrifter knyttet til selskapsstyring innenfor rammen av aksjeloven. Styrets oppgaver etter 

loven er sortert i fem hovedtyper; oppgaver knyttet til strategi, organisering, kontroll, 

rapportering og egenoppgaver. Styrets organiseringsoppgaver etter aksjelovens § 6-12 blir 

spesifisert nærmere til: 

• Sørge for at virksomheten er riktig organisert 

• Sørge for tilstrekkelige ressurser og tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre 

oppgaver og nå fastsatte mål 

• Ansvars- og myndighetsfordeling 

• Sørge for at selskapet har stillingsinstrukser 

• At det er gode og klare kommunikasjonslinjer 

• At det er gode og klare rapporteringslinjer 

• Ressurs- og kompetanseutvikling 

 

32 Lov om aksjeselskaper LOV-2020-11-20-128 
33 Aksjelovens §§ 6-12, 6-13 
34 PwC-guiden til hjelp for styreledere og ledere i små og mellomstore bedrifter, s. 13 
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Kontrolloppgavene til styret omfatter ansvaret for å få på plass et rammeverk for risikostyring, 

å påse at styrende dokumenter for internkontrollen er på plass, og å overvåke at 

internkontrollen blir etterlevd. 

 

Anskaffelsesreglene   

Abakus sin kjernevirksomhet er offentlige anskaffelser. Anskaffelsesloven35 med tilhørende 

forskrift og veileder er relevant både for selskapets daglige virksomhet, og som 

hjemmelsgrunnlag til kommunene for å sette bort oppgaver til selskapet uten forutgående 

konkurranse. 

Abakus utfører sine oppgaver for eierkommunene etter regelverket for utvidet egenregi. Av 

bestemmelsene i anskaffelseslovens §§ 3-1 og 3-2 fremgår det at konkurransereglene ikke 

kommer til anvendelse når oppdragsgiver inngår kontrakt med et annet rettssubjekt som: 

• oppdragsgiver og andre oppdragsgivere i fellesskap utøver kontrollen over som svarer 

til den kontrollen de utøver over sin egen virksomhet,  

• utøver mer enn 80 prosent av sin aktivitet for oppdragsgiverne eller andre 

rettssubjekter som oppdragsgiverne kontrollerer, og 

• det ikke er direkte private eierandeler i. 

Alle de tre vilkårene må være oppfylt for at unntaket skal komme til anvendelse, og må gjelde 

i hele kontraktsperioden. Dette innebærer at selskapet må påse at omsetning til andre enn 

eierne til enhver tid utgjør mindre enn 20 prosent av samlet omsetning.  

Abakus gjennomfører anskaffelser på vegne av oppdragsgiverne. Dette gjøres ofte i form av 

felles rammeavtaler. I anskaffelsesreglene benyttes begrepet «innkjøpssentraler» om denne 

type organisering. En innkjøpssentral er i anskaffelsesforskriftens § 4-3 definert som «en 

oppdragsgiver som foretar samordnede innkjøp og eventuelt utfører tilknyttede 

innkjøpstjenester.» Anskaffelsesforskriftens § 7-8 har følgende bestemmelser om 

innkjøpssentral: 

(1) Oppdragsgiver kan anskaffe 

a) varer og tjenester fra innkjøpssentraler; 

b) varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider gjennom innkjøpssentraler. 

Dette kan skje ved at oppdragsgiver bruker kontrakter som er tildelt, 

rammeavtaler som er inngått eller dynamiske innkjøpsordninger som er 

 

35 Lov om offentlige anskaffelser. LOV-2016-06-17-73 
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etablert av en innkjøpssentral. Oppdragsgiveren skal i så fall være identifisert 

i kunngjøringen. 

(2) Dersom oppdragsgiveren anskaffer ytelser fra eller gjennom en innkjøpssentral, 

anses han å overholde forskriften. Oppdragsgiveren er likevel ansvarlig for å 

overholde reglene for de deler av anskaffelsen som han selv gjennomfører, inkludert 

når han inngår kontrakter under innkjøpsavtalens rammeavtaler eller dynamisk 

innkjøpsordning. 

(3) Oppdragsgiver kan inngå kontrakter om samordnede innkjøpsaktiviteter med en 

innkjøpssentral uten å følge forskriften. Slike kontrakter kan også inkludere 

tilknyttede innkjøpstjenester. 

Etter punkt 1 ledd a) foretar innkjøpssentralen kjøp av varer og tjenester i eget navn og for 

egen regning med tanke på videresalg for andre oppdragsgivere. Etter ledd b) inngår 

innkjøpssentralen derimot en kontrakt eller en rammeavtale på vegne av en oppdragsgiver, 

som oppdragsgiveren kan bruke. Oppdragsgiveren må i så fall være identifisert i 

kunngjøringen av anskaffelsen36.  

Når oppdragiver foretar innkjøp gjennom en innkjøpssentral, anses oppdragsgiveren å ha 

overholdt reglene i anskaffelsesforskriften. Oppdragsgivere som benytter en innkjøpssentral, 

trenger med andre ord ikke selv å sørge for at anskaffelsesreglene følges. Men når det inngås 

kontrakter under innkjøpssentralens rammeavtaler eller dynamiske innkjøpsordninger, er han 

likevel ansvarlig for at reglene overholdes for det han selv anskaffer. 

Innkjøpssentralen kan også utføre tilknyttede innkjøpstjenester. Hva som menes med 

tilknyttede innkjøpstjenester er angitt i anskaffelsesforskriftens § 4-3 (c): 

støtte til innkjøpstjenester, særlig i form av 

1. å stille til rådighet teknisk infrastruktur som gjør det mulig for oppdragsgivere å 

inngå kontrakter 

2. å gi råd om gjennomføringen eller utformingen av anskaffelser 

3. å forberede og gjennomføre anskaffelser på vegne av oppdragsgivere  

Anskaffelsesreglene er bygd på visse grunnleggende prinsipper. Disse er nedfelt i 

anskaffelseslovens § 4, som angir at alle anskaffelser skal være basert på konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. 

 

36 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 77 
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Anskaffelsesforskriftens § 7 har i tillegg fellesbestemmelser for prosessene rundt en 

anskaffelse. Mest relevant i denne sammenheng er følgende: 

§ 7-1. Dokumentasjonsplikt. 

Oppdragsgiver skal oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelig til å begrunne beslutninger, 

og vesentlige forhold skal nedtegnes eller samles i en protokoll.  

§ 7-3. Offentlighet. 

 For allmennhetens innsyn i dokumentene gjelder offentlighetsloven.  

§ 7-4. Taushetsplikt. 

Offentlige anskaffelser er omfattet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. 

§ 7-5 Habilitet. 

Habilitetsreglene følger forvaltningsloven og kommunelovens bestemmelser. I bestemmelsen 

er det også angitt at «oppdragsgiveren skal treffe egnede tiltak for å forebygge, identifisere og 

avhjelpe tilfeller av habilitet».  

§ 7-9 Minimering av miljøbelastning. 

Oppdragsgiver skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige 

løsninger, og kan stille miljøkrav og kriterier knyttet til dette. 

 

For anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene og EØS-terskelverdiene må oppdragsgiver 

bruke elektroniske løsninger for utveksling av anskaffelsesdokumentene, forespørsler om å 

delta i konkurranse, bekreftelse av interesse og innlevering av tilbud37. I Nærings- og 

fiskeridepartementets veileder til anskaffelsesforskriften blir samtlige offentlige oppdragsgivere 

oppfordret til å ta i bruk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), slik at hele 

anskaffelsesprosessen gjennomføres elektronisk.38 KGV er et fagsystem som gir elektronisk 

støtte fra kunngjøring til kontraktsinngåelse, og som skal sikre sporbarhet og dokumentasjon. 

KGV er systemløsninger som leveres av markedet.  

 

Utledede revisjonskriterier for problemstilling nr. 2:  

Har Abakus den nødvendige kompetanse, kapasitet og system til å ivareta sin oppgave for 

deltakerkommunene? 

Kapasitet: 

• Selskapet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppgavene sine 

 

37 FOA, kap. 22 
38 Veileder av november 2017, kap. 33.4 
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Kompetanse: 

• Selskapet skal ha den nødvendige kompetansen for å utføre oppgavene sine 

• Selskapet bør ivareta behovet for kompetanseutvikling i takt med nye krav og 

forventninger 

Styrende dokumenter: 

• Styret skal sikre at egenregibestemmelsene blir overholdt 

• Selskapet skal ha styrende dokumenter for å sikre at anskaffelsesreglene blir overholdt 

• Myndigheten til daglig leder skal være formalisert 

System og rutiner: 

• Det skal utarbeides protokoller fra styremøter 

• Selskapets risikoeksponering bør gjennomgås systematisk og regelmessig av styret 

• Selskapet skal ha kontrollsystem for å overvåke at de styrende dokumentene blir 

etterlevd 

• Styret skal sikre tilstrekkelig rapportering til eierne 

• Daglig leder skal rapportere til styret minst hver fjerde måned om selskapets 

virksomhet, stilling og resultatutvikling 

• Daglig leder skal forberede tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for styret 

• Selskapet skal bruke et elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring 

Utledede revisjonskriterier for problemstilling nr. 3:  

Er rolle- og ansvarsfordelingen mellom Abakus kommunene tydelig avklart? 

• Tjenesteytingen fra Abakus skal være avtalemessig regulert 

• Ansvars- og myndighetsfordelingen mellom Abakus og anskaffende kommuner skal være 

beskrevet og kommunisert 

• Abakus skal ha systemløsninger og hjelpemidler for de anskaffende kommunene som 

bidrar til at regelverk og kontraktsvilkår blir overholdt 
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VEDLEGG 2 – SPØRREUNDERSØKELSE 
 

Formålet med spørreundersøkelsen var å innhente data for å svare på følgende 

problemstilling: 

Hvor fornøyde er deltakerkommunene med tjenestene fra Abakus? 

Spørreundersøkelsen ble rettet til ansatte med sentrale roller i innkjøpsarbeidet i kommunene, 

bestående av kommunedirektørene, deltakere i Abakus sine innkjøpsråd og lederne for teknisk 

sektor. De ble bedt om å ta stilling til 19 påstander inndelt i følgende tema:  

• Nytten av Abakus sine tjenester 

• Abakus sin rolle for å ivareta ulike samfunnshensyn 

• Samhandlingen mellom Abakus og kommunen 

For hver påstand ble respondentene bedt om å angi hvorvidt de var «helt enig», «delvis enig», 

«nøytral» (verken eller), «delvis uenig» eller «helt uenig». Alle påstander inkluderte også 

svarkategorien «vet ikke».  

Avslutningsvis ble respondentene gitt anledning til å komme med kommentarer til 

undersøkelsen, eller informere om andre relevante forhold i et åpent kommentarfelt.   
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VEDLEGG 3 – INTERNE RUTINER 
 

Tabell 13. Rutinebeskrivelser for ulike element i anskaffelsesprosessen 
Tema Rutinebetegnelse Innhold 

Prosjektstyring 
Oppretting av prosjekt i 24 Seven 
Office 

Registrere nye prosjekt i selskapets ERP-
system 

Ajourhold av 
avtaleoversikt 

Opplasting av avtaleoversikt  
Legge ut oppdatert avtaleoversikt på 
selskapets hjemmeside 

Dokumentdeling Bruksanvisning Abashare 
Deling av dokumenter i Abakus sin portal for 
kommunen 

Informasjon til 
brukergruppe 

Brukergruppe-introduksjon av 
oppgaven 

Samarbeid med brukergruppene 

Personvern-
forordninger 

GDPR 
Orientering om selskapets GDPR-policy for 
lagrede personopplysninger 

Personvern-
forordninger 

Kvalitet GDPR 
Selskapets rutiner for behandling av 
personopplysninger 

Personvern-
forordninger 

Databehandlingsavtale med Mercell 
Sikring av personopplysninger hos 
databehandler 

Konkurranse-
gjennomførings-
verktøy 

Guide til å opprette begrenset 
konkurranse 

Bruk av Mercell sin KGV-applikasjon 

Publisere konkurranse Legge ut konkurranse i Mercell 
Stegvis oppskrift for publisering av 
konkurranse i Mercell sin applikasjon 

Dokumenthåndtering Håndbok PDF Architect Håndtering av PDF-dokument 

Dokumenthåndtering Legge tilbud i Super Office 
Vedlikehold av applikasjon for 
kunderelasjoner 

Videomøter 
Veiledning til eksterne brukere av MS 
Teams 

Hvordan avholde videomøter med Abakus 

Prolongering av avtaler 
Oppgaver i forbindelse med 
prolongering/ikke prolongering 

Informasjons- og beslutningsrutiner 

Sjekkliste 
Sjekkliste for gjennomføring av 
anbudsprosesser 

Utsjekk av at aktiviteter er gjennomført 

Kilde: Abakus AS 
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VEDLEGG 4 – ORIENTERINSSAKER FRA DAGLIG LEDER 

 

Tabell 14. Tema i daglig leders orienteringssaker til styret 
Tema Antall styreorienteringer 

 2019 2020 2021 

Status for oppdrag 3   

Regnskapsrapportering 5 6 3 

E-handel for kommunene 1   

Møteinnkalling og protokoll for styremøter 1   

Nye lokaler og salg av de gamle 3 4  

Bemanningssituasjon 1 1  

Lønns- og økonomitjenester 1   

Budsjett  2  

Abashare  1  

Nytt timeføringsprogram  1  

Pensjonsordning  2  

Referat fra generalforsamling  1  

Ny revisor  1  

Klagesaker  1 1 

Valgkomitéens arbeid   1 

Kilde: Styreprotokoller for Abakus AS 
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VEDLEGG 5 – AVTALEBESTEMMELSER OM ANSVAR 
 

Tabell 15. Utdrag fra avtale og avtaleutkast med deltakerkommunene 
Avtalepunkt Utdrag fra avtaletekst 

4. Kontaktperson hos 

kommunen 
Den til enhver tid valgte representant i innkjøpsrådet 

5. Hovedoppgaver 

Abakus skal utgjøre kommunenes innkjøpsfunksjon og anskaffe de varer og 

tjenester det er behov for, på en måte som bidrar til effektiv drift og best mulig 

økonomisk resultat over tid. Hvilke oppgaver Abakus skal, og kan tilby fremgår 

av vedlegg B. 

7.3 Rammeavtaler 

Abakus har fullmakt til å underskrive rammeavtaler på vegne av kommunen 

når avtalt prosedyre er fulgt. Fullmakt til å underskrive enkeltkjøp avtales i 

hvert enkelt tilfelle. 

8.2 Innkjøpsråd 

Innkjøpsrådet er kommunenes øverste organ på det innkjøpsfaglige. Hver 

deltakende kommune oppnevner en innkjøpsansvarlig som skal være medlem 

av regionens innkjøpsråd. Det er kommunens representant i innkjøpsrådet som 

er Abakus sin kontakt og som har beslutningsmyndighet i formelle saker 

vedrørende denne avtalen.  

8.3 Faggruppe 

Hver deltagende kommune skal oppnevne en brukeransvarlig innenfor hver 

produktgruppe, som skal være kommunens representant i faggruppene. 

Faggruppene skal ta initiativ til nye avtaleområder, vurdere og godkjenne 

kravspesifikasjoner i konkurransegrunnlag og være fagorgan ved 

leverandørevaluering og leverandørvalg. 

9. Ansvar og myndighet 

Abakus igangsetter og gjennomfører anskaffelser etter bestilling fra 

kommunen, eller på eget initiativ på bakgrunn av avtaler som går ut.  

Kommunen oppretter faggrupperepresentanter for hvert enkelt prosjekt. 

Kommunen fatter vedtak om hvilke prosjekt som skal lyses ut og hvilke avtaler 

som skal prolongeres, termineres eller sies opp. Kommunen fatter også vedtak 

om hvilken leverandør som skal velges i hver anskaffelse. Kommunen skal 

etterstrebe maksimal lojalitet til inngåtte avtaler. Det skal utarbeides ensartede 

anskaffelsesreglement for kommunene i samarbeidet. 

Kilde: Avtale om kjøp av innkjøpstjenester med Tynset kommune 
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VEDLEGG 6 – SAKER I GENERALFORSAMLINGEN 
 

Tabell 16. Saker behandlet i generalforsamlingene til Abakus AS39 
Sak 2019 2020 2021 

Sak 1: Fortegnelse og 
gjennomgang av aksjer 
og fullmakter 

Det ble godkjent 819 
stemmer. (82 %) 

Det ble godkjent 1.003 
stemmer. (99 %) 

Det ble godkjent 1.005 
stemmer. (100 %) 

Sak 2: Godkjenning av 
innkalling til 
generalforsamlingen 

Innstilling og sakspapirer 
ble enstemmig godkjent 

Innstilling og sakspapirer 
ble enstemmig godkjent 

Innstilling og sakspapirer 
ble enstemmig godkjent 

Sak 3: Valg av 
møteleder 

Styreleder ble enstemmig 
valgt til møteleder 

Styreleder ble enstemmig 
valgt til møteleder 

Styreleder ble enstemmig 
valgt til møteleder 

Sak 4: Valg av referent 
og aksjonærer til å 
underskrive protokollen 

Forslagene ble enstemmig 
vedtatt 

Forslagene ble 
enstemmig vedtatt. 
Protokollen sendes på e-
post for signering. 

Forslagene ble 
enstemmig vedtatt 

Sak 5: Godkjenning av 
styrets forslag til 
årsregnskap 

Årsregnskapet ble 
enstemmig godkjent 

Årsregnskapet ble 
enstemmig godkjent 

Årsregnskapet ble 
enstemmig godkjent 

Sak 6: Godkjenning av 
styrets forslag til 
årsberetning 

Årsberetningen ble 
enstemmig godkjent 

Årsberetningen ble 
enstemmig godkjent 

Årsberetningen ble 
enstemmig godkjent 

Sak 7: Godkjenning av 
revisors beretning 

Revisors beretning ble 
enstemmig godkjent 

Revisors beretning ble 
enstemmig godkjent 

Revisors beretning tas til 
etterretning 

Sak 8: Godkjenning av 
godtgjøring til revisor 

Revisors godtgjøring 
godkjennes etter regning i 
henhold til note 8 

Revisors godtgjøring 
godkjennes etter regning 
i henhold til note 8 

Revisors godtgjøring 
godkjennes etter regning 
i henhold til note 8 

Sak 9: Valg av revisor 
Revisorsenteret velges 
som revisor 

Fram Revisjon velges 
som revisor for 2020 

Fram Revisjon velges 
som revisor. 

Sak 10: Fastsettelse av 
styrets honorar 

Eierne foreslår godtgjøring 
i henhold til vedtak på 
generalforsamling i 2015. 
Fremmet forslag ble 
enstemmig godkjent 

Eierne foreslår 
godtgjøring i henhold til 
vedtak på 
generalforsamling i 2015. 
Fremmet forslag ble 
enstemmig godkjent 

Eierne foreslår 
godtgjøring i henhold til 
vedtak på 
generalforsamling i 2015. 
Fremmet forslag ble 
enstemmig godkjent 

Sak 11: Valg av 
styrerepresentant 

 
Valgkomitéens forslag 
enstemmig vedtatt 

Valgkomitéens forslag 
enstemmig vedtatt 

Sak 12: Valg av 
representanter til styre 
og valgkomité 

Valgkomitéens innstilling 
enstemmig vedtatt 

Valgkomitéens innstilling 
enstemmig vedtatt.40 

Valgkomitéens innstilling 
enstemmig vedtatt. 

 

39 Kilde: Protokoll fra Abakus sine generalforsamlinger 2019-2021 
40 Se kap. 3.3.4 for nærmere omtale. 
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Sak 2019 2020 2021 

Sak 13: Forhøyelse av 
selskapets egenkapital 
ved nytegning 

Fremmet forslag ble 
enstemmig vedtatt 

Styrets fremlagte strategi 
tas til etterretning 

 

Sak 14: Forhøyelse av 
selskapets egenkapital 
ved nytegning 

Generalforsamlingen ber 
styret gjøre en vurdering av 
fordeler og ulemper ved å 
ta inn flere eiere med 
samme størrelse som de 
opprinnelige 11. Styret skal 
lage en 5-10 års strategi på 
dette. Eierne ønsker best 
mulig tilbud mot best mulig 
pris.41  

Fremmet forslag ble 
enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 I protokollen heter det også: Eierne ser positivt på at Abakus mottar henvendelser fra flere kommuner som ønsker 
å kjøpe seg inn som eiere i firmaet. Noen eierkommuner er bekymret for kapasiteten da de i noen saker har opplevd 
lang responstid. Dette kan skyldes lang responstid på begge sider. Enighet i generalforsamlingen om at Abakus 
skal ha en fornuftig vekst, og ikke bli for stor for fort.  
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VEDLEGG 7 – OMTALE I EIERSKAPSMELDINGEN 
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VEDLEGG 8 – HØRINGSUTTALELSE FRA ABAKUS 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - FNS BÆREKRAFTSMÅL  
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret støtter kommunedirektørens vedlagte forslag der samfunnsdelens 
mål og delmål er omsatt til bærekraftsmål.  

2. Kommunedirektøren jobber videre med å implementere dette i øvrig planverk i 
kommunen. 

 
 
Vedlegg: 
 

1. Vedlegg: Bærekraftsmål 
 

Saksopplysninger: 
 

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er det en forventning om at 
bærekraftsmålene legges til grunn i samfunns- og arealplanleggingen. For å imøtekomme 
disse kravene knyttes strategiene nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 vedtatt 
18.06.2015, opp mot FNs bærekraftsmål.   

«Bærekraftsmålene bør få et tydelig avtrykk i alle fylkeskommunale og kommunale planer, 
og i den videre oppfølging i økonomiplan og budsjett. Det innebærer at fylkeskommuner og 
kommuner må vurdere bidrag til bærekraftsmålene i samfunns- og arealplanleggingen, og i 
sin rolle som tjenesteleverandør, eiendomsforvalter, arbeidsgiver og som innkjøper» (Meld. 
St. 40. (2020-2021)). 

 

Kommunedirektørens vurdering: 
 
Kommunedirektøren har i sine overordnede satsninger i budsjett- og økonomiplan for 
perioden 2022-2025 sagt at kommunen skal jobbe systematisk med bærekraftmålene, slik at 
disse blir tatt inn i alt planarbeid i kommunen i løpet av planperioden. Omgjøring av 
satsinger i samfunnsdelen til bærekraftsmål er et første skritt i dette arbeidet.  
 
Fremgangsmåten i dette arbeidet har vært å identifisere korrelasjoner mellom 
bærekraftsmålenes delmål, og kommuneplanens samfunnsdels satsningsområder; (1) levekår 



og folkehelse, (2) natur, miljø og klima, (3) samfunn, næring og kultur, og (4) 
organisasjonen i Frøya kommune. Dette har resultert i at én tredje kolonne har blitt tilføyd til 
«sånn vil vi ha det» og «sånn vil vi gjøre det». 

 «Med 17 hovedmål og 169 delmål kan det være fristende å velge ut noen få enkeltmål for å 
spisse innsatsen. Men bærekraftsmålene henger sammen, virker inn på hverandre, og må ses 
i sammenheng. Gjennom planarbeidet kan kommunen diskutere hva den gjør for å styrke 
eller svekke bærekraftsmålene, og hvordan kommunen kan legge til rette for å oppnå positive 
synergier mellom bærekraftsmålene» (Meld. St. 40. (2020-2021)). 

 
Utarbeiding av fremtidige kommunale planer vil deretter bli forankret i bærekraftsmålene, 
slik at kommunen ivaretar sine ansvarsoppgaver i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Det 
vil blant annet bli lagt til grunn i det kommunale styringsverktøyet Framsikt.  

 
 
 



Bærekraftsmål 

 

Levekår og folkehelse  
Bærekraftsmål:  

   

Overordnet mål: 
 

Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet, 
uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn. 

FNs bærekraftsmål: Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 
 

 
4.1 - Innen 2030 sikre at alle 

jenter og gutter fullfører gratis 
og likeverdig grunnskole og 
videregående opplæring av 

høy kvalitet som kan gi dem et 
relevant og reelt 
læringsutbytte. 

 

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

 Skape helsefremmende 
skoler og barnehager - med 
fokus på både psykisk og 
fysisk helse. 
 Utvikle gode arenaer for 
organisert og uorganisert 
aktivitet, både lokalt og 
sentralt i kommunen. 
 Arbeide spesifikt med å 
avdekke og forebygge 
mobbing. 
 Styrke mangfoldet gjennom å 
inkludere nye unge 
frøyværinger. 



 
4.2 - Innen 2030 sikre alle 

jenter og gutter mulighet for 
god tidlig utvikling og omsorg 

og tilgang til førskole, slik at de 
er forberedt på å begynne i 

grunnskolen. 
 
 
 

 
4.6 - Innen 2030 sikre at all 

ungdom og en betydelig andel 
voksne, både kvinner og menn, 

lærer å lese, skrive og regne. 

 Legge til rette for kontakt 
mellom generasjoner for 
gjensidig berikelse. 
 Arbeide for et mangfoldig 
fritidstilbud. 
 Øke barnas læringsutbytte 
gjennom systematisk satsing 
på å utvikle grunnleggende 
ferdigheter. 

 

 
3.7 - Innen 2030 sikre allmenn 
tilgang til tjenester knyttet til 
seksuell og reproduktiv helse, 

inkludert familieplanlegging og 
tilhørende informasjon og 

opplæring, og sikre at 
reproduktiv helse innarbeides i 

nasjonale strategier og 
programmer. 

 

 
5.6 - Sikre tilgang til god 
seksuell og reproduktiv helse 
og reproduktive rettigheter for 
alle, i samsvar med 
handlingsprogrammet fra den 
internasjonale konferansen om 
befolkning og utvikling, 
handlingsplanen fra Beijing og 

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

 Legge til rette for 
kompetanseheving innenfor 
frivillige og kommunale 
tjenester som arbeider med 
barn og unge. 
 Øke foreldrekompetansen. 
 Innsats tidlig i et barns liv – å 
gripe inn tidlig når problemer 
oppstår eller avdekkes – 
uavhengig av alder. 



sluttdokumentene fra deres 
respektive tilsynskonferanser 
 Frøya har en aktiv befolkning 

som føler mestring, tilhørighet 
og trivsel til Frøyasamfunnet 

 Legge til rette for levende 
grender gjennom å støtte 
grendalagsarbeid. 
 Skape formelle og uformelle 
møteplasser både lokalt og 
sentralt. 
 Bidra slik at frivilligheten kan 
blomstre. 
 Bygge gode idretts- og 
nærmiljøanlegg, gjerne i 
samarbeid med andre. 
 Ta vare på Frøyas natur for å 
gi muligheter til gode 
opplevelser og friluftsliv 

 
16.7 - Sikre lydhøre, 

inkluderende, 
deltakelsesbaserte og 

representative 
beslutningsprosesser på alle 

nivåer. 

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

 Arbeide for medvirkning fra 
alle grupper i befolkningen. 
 Gjøre det enkelt for alle 
frøyværinger å ta de sunne 
valgene i hverdagen. 

 Frøya bruker de eldre som en 
aktiv ressurs i lokalsamfunnet 

 Legge til rette for kontakt 
mellom generasjoner for 
gjensidig berikelse.  
 Stimulere til medvirkning fra 
de eldre.  
 Bidra til at flest mulig kan bo 
hjemme lengst mulig. 

 

 
3.4 - Innen 2030 redusere 

prematur dødelighet 
forårsaket av ikke-smittsomme 

sykdommer 
med en tredel gjennom 

forebygging og behandling, og 
fremme mental helse og 

livskvalitet 
 

Frøya som samfunn tenker 
folkehelse i alt vi gjør. 

 Ha løpende oversikt over 
folkehelsa og arbeider 
kunnskapsbasert for å fremme 
befolkningens helse.  
 Jobbe helhetlig gjennom å 
stimulere til samarbeid mellom 
det offentlige, frivilligheten og 
næringslivet.  
 Satse på holdningsskapende 
arbeid.  
 Ha fokus på folkehelse i alle 
kommunale planer.  
 Vurdere 
folkehelsekonsekvenser i alle 
politiske saksfremlegg. 



 
3.8 - Oppnå allmenn dekning 
av helsetjenester, inkludert 

ordninger som beskytter mot 
økonomiske konsekvenser, og 

allmenn tilgang til 
grunnleggende og gode 

helsetjenester og trygge, 
virksomme og nødvendige 

medisiner og vaksiner av god 
kvalitet og til en overkommelig 

pris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natur, miljø og klima 
Bærekraftsmål: 

       

   

Overordnet mål: 
 

Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag 
FNs bærekraftsmål: Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 

 

 
2.4 - Innen 2030 sikre at det 

finnes bærekraftige systemer 
for matproduksjon, og innføre 
robuste metoder som gir økt 
produktivitet og produksjon, 
som bidrar til å opprettholde 
økosystemene, som styrker 

evnen til tilpasning til 
klimaendringer, ekstremvær, 

tørke, oversvømmelse og 
andre katastrofer, og som 

gradvis bedrer arealenes og 
jordas kvalitet. 

 

 
15.8 - Innen 2020 innføre tiltak 

for å unngå innføring og 
spredning av fremmede arter 

for å redusere fremmede 
arters påvirkning på land- og 
vannbaserte økosystemer i 
betydelig grad, og dessuten 

kontrollere eller utrydde 
prioriterte fremmede arter. 

Frøya forvalter og tar vare på 
mangfoldet av arter og 
landskap, og har en 
bærekraftig bruk av 
naturressursene. 

 Kartlegge Frøyas natur for å 
sikre en kunnskapsbasert 
forvaltning.  
 Sikre viktige leveområder for 
plante- og dyrearter, og 
innarbeide disse i kommunens 
planer.  
 Frøya har mye av naturtypen 
kystlynghei. Opprettholde 
kulturlandskapet gjennom 
tradisjonelt bruk av arealene, 
og spesielt beiting med sau.  
 Bevare dyrket mark for 
matproduksjon.  
 Igangsette tiltak mot 
uønskede arter (svarteliste), 
med fokus på mink og 
sitkagran.  
 Formidle kunnskap om natur 
og miljø, spesielt til barn og 
unge. 



 

 
15.9 - Innen 2020 integrere 
verdien av økosystemer og 

biologisk mangfold i nasjonale 
og lokale 

planleggingsprosesser, i 
strategier for 

fattigdomsbekjempelse og i 
regnskap. 

 

 
8.9 - Innen 2030 utarbeide og 

iverksette politikk for å 
fremme en bærekraftig 
turistnæring som skaper 

arbeidsplasser og fremmer 
lokal kultur og lokale 

produkter. 
 

 
11.a - Støtte positive 

økonomiske, sosiale og 
miljømessige forbindelser 

mellom byområder, omland og 
spredtbygde områder ved å 

styrke nasjonale og regionale 
planer. 

Frøya har en framtidsrettet 
balanse mellom bruk og vern i 
Froan. 

 Være en pådriver for å få 
gjennomført en evaluering av 
vernet i Froan.  
 Arbeide for å skape lokale 
arbeidsplasser og stimulere til 
bosetting i Froan.  
 Formidle kunnskap om Froan 
på en god måte. 

 

 
14.1 - Innen 2025 forhindre og 
i betydelig grad redusere alle 
former for havforurensning, 

særlig fra landbasert 
virksomhet, inkludert marin 

Frøya har et rent hav som 
grunnlag for trygg 
matproduksjon. 

 Ta miljøhensyn på alvor.  
 Fokus på opprydding av 
søppel, både på land, i 
strandsonen og på sjøen.  
 Opprettholde en god 
oljevernberedskap, og ha 
tilgang på best mulig utstyr for 
å takle en eventuell 
oljekatastrofe på sjøen. 



forsøpling og utslipp av 
næringssalter. 

 
 

 
6.3 - Innen 2030 sørge for 
bedre vannkvalitet ved å 
redusere forurensning, 

avskaffe avfallsdumping og 
mest mulig begrense utslipp av 

farlige kjemikalier og 
materialer, halvere andelen 

ubehandlet spillvann og i 
vesentlig grad øke gjenvinning 

og trygg ombruk på 
verdensbasis. 

Frøya har en kjemisk og 
biologisk god tilstand på alt 
vann innen 2021. 

 Delta aktivt i arbeidet med 
vannforskriften, med fokus på: 
- utarbeide kloakkrammeplan, 
og kartlegging av spredte avløp 
- redusere forurensning fra 
landbruket - fjerne 
fiskevandringshindre  
 Drikkevannskildene med 
nedslagsfelt må sikres for at vi 
kan fortsette å ha tilgang på 
godt vann. 

 

 
7.2 - Innen 2030 øke andelen 
fornybar energi i verdens 
samlede energiforbruk 
betydelig. 
 

 
13.2 - Innarbeide tiltak mot 
klimaendringer i politikk, 
strategier og planlegging på 
nasjonalt nivå 
 

 
17.14) Systemiske spørsmål - 
Politisk og institusjonell 
samstemthet 
Oppnå en mer samstemt og 
helhetlig politikk for 
bærekraftig utvikling 

Frøya er framtidsrettet og 
planlegger for de 
utfordringene som kommer 
med klimaendringene og 
bidrar til å redusere 
klimagassutslipp. 

 Frøya skal ha 30 % reduksjon 
av klimagassutslipp innen 
2020. 
 Rullere energi- og klimaplan, 
med vekt på: - energibruk i 
bygg og transport - 
tilrettelegge for klimavennlige 
valg - er en pådriver for 
miljøsertifisering - satser på 
informasjon og 
holdningsskapende arbeid. 



Samfunn, næring og kultur 
Bærekraftsmål:  

      

Overordnet mål: 
 

Frøya er et godt sted å leve 
FNs bærekraftsmål: Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 

 

 
11.a - Støtte positive 

økonomiske, sosiale og 
miljømessige forbindelser 

mellom byområder, omland og 
spredtbygde områder ved å 

styrke nasjonale og regionale 
planer. 

Frøya er attraktiv som bosted.  Utvikle havbyen Sistranda 
som et sterkt 
kommunesentrum.  
 Stimulere til levende grender 
og levende øysamfunn.  
 Skape gode arenaer med 
aktiv informasjon og dialog.  
 Planlegge og tilrettelegge for 
en variert og mangfoldig bolig- 
og fritidsbygging.  
 Markedsføre Frøyas fortrinn. 
 Legge til rette for et 
mangfold av fritidsaktiviteter 
på og ved sjø, og i hauan.  
 Frøya-samfunnet skal utvikle 
seg i takt med 
befolkningsveksten. 

 

 
8.5 - Innen 2030 oppnå full og 

produktiv sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle 

kvinner og menn, inkludert 
ungdom og personer med 
nedsatt funksjonsevne, og 

oppnå lik lønn for likt arbeid. 
 

 
8.8 - Beskytte 

arbeiderrettigheter og fremme 

Frøya er et inkluderende 
samfunn 

 Opprettholde gode og trygge 
arbeidsplasser.  
 Skape formelle og uformelle 
møteplasser. 
 Etablere servicesenter for 
tilflyttere.  
 Frøya kommune skal gi ut 
informasjon på norsk og 
engelsk.  
 Frøya kommune vil jobbe for 
at offentlige bygg, private 
virksomheter, 
kollektivtransport og 
uteområder er universelt 
utformet. 



et trygt og sikkert arbeidsmiljø 
for alle arbeidstakere, 

inkludert arbeidsinnvandrere 
og særlig kvinnelige 

innvandrere, og arbeidstakere i 
et usikkert arbeidsforhold. 

 
3.6 - Innen 2020 halvere antall 

dødsfall og skader i verden 
forårsaket av trafikkulykker. 

 

 
9.1 - Utvikle pålitelig, 
bærekraftig og solid 

infrastruktur av høy kvalitet, 
inkludert regional og 

grensekryssende infrastruktur, 
for å støtte økonomisk 

utvikling og livskvalitet med 
vekt på overkommelig pris og 

likeverdig tilgang for alle. 

Frøya har god infrastruktur og 
kommunikasjon. 

 Satse på trafikksikre veier, 
med særlig fokus på utbygging 
av gang- og sykkelveier.  
 Være en pådriver for et godt 
og tilpasset kollektivtilbud på 
lands og til vanns.  
 Arbeide for å ha god 
tilgjengelighet, og hastighet, 
på bredbånd og mobil. 

 

 
3.6 - Innen 2020 halvere antall 

dødsfall og skader i verden 
forårsaket av trafikkulykker. 

 

 
3.8 - Oppnå allmenn dekning 
av helsetjenester, inkludert 

ordninger som beskytter mot 
økonomiske konsekvenser, og 

allmenn tilgang til 
grunnleggende og gode 

helsetjenester og trygge, 
virksomme og nødvendige 

Frøya er et trygt sted å leve.  Ha god beredskap mot 
aktuelle kriser og uønskede 
hendelser.  
 Kommunens planer for 
overordnet krisehåndtering og 
virksomhetenes 
beredskapsplaner holdes 
oppdatert til enhver tid.  
 Den kommunale 
beredskapsledelsen skal øve 
hvert år.  
 Risiko- og sårbarhetsanalyser 
utføres hver planperiode i 
samarbeid med viktige 
samfunnsaktører.  
 Kommunal beredskapsplan 
og virksomhetenes 
beredskapsplaner lagres 
samlet i et beredskapsrom.  
 Frøya skal satse på 
holdningsskapende arbeid, 
med særlig fokus på 
trafikksikkerhet og 



medisiner og vaksiner av god 
kvalitet og til en overkommelig 

pris. 

kriminalitetsforebyggende 
arbeid. 

 
4.3 - Innen 2030 sikre kvinner 

og menn lik tilgang til god 
teknisk og yrkesfaglig 
opplæring og høyere 
utdanning, inkludert 

universitetsutdanning, til en 
overkommelig pris. 

 

 
9.4 - Innen 2030 oppgradere 

infrastruktur og omstille 
næringslivet til å bli mer 

bærekraftig, med mer effektiv 
bruk av ressurser og mer 
utstrakt bruk av rene og 

miljøvennlige teknologiformer 
og industriprosesser, der alle 

land gjør en innsats etter egen 
evne og kapasitet. 

Frøya har et 
kompetansesamfunn preget av 
samhandling mellom 
næringsliv, det offentlige og 
frivilligheten. 

 Gjennomføre 
kompetansekartlegging.  
 Stimulere til at ungdom tar 
høyere utdanning og at de 
etablerer seg på Frøya.  
 Utvikle gode arenaer for 
partnerskap.  
 Bidra til at kompetansemiljø 
som Blått kompetansesenter 
etableres og utvikles. 

 

 
9.2 - Fremme inkluderende og 

bærekraftig industrialisering og 
næringsutvikling, og innen 

2030 øke industriens andel av 
sysselsetting og 

bruttonasjonalprodukt 
betydelig, i tråd med 

forholdene i de respektive 
landene, og doble industriens 

andel av sysselsetting og 
bruttonasjonalprodukt i de 

minst utviklede landene.  
 
 
 

Frøya har et mangfoldig 
næringsliv. 

 Utnytte Frøya sine naturgitte 
fortrinn.  
 Satse på nye næringer.  
 Planlegge å tilrettelegge nye 
næringsarealer. 
 Bidra til et godt samspill 
mellom næringsaktørene.  
 Gi gode rammevilkår for 
næringslivet. 



 
9.4 - Innen 2030 oppgradere 

infrastruktur og omstille 
næringslivet til å bli mer 

bærekraftig, med mer effektiv 
bruk av ressurser og mer 
utstrakt bruk av rene og 

miljøvennlige teknologiformer 
og industriprosesser, der alle 

land gjør en innsats etter egen 
evne og kapasitet 

 

 
8.2 - Øke den økonomiske 
produktiviteten gjennom 

diversifisering, teknologisk 
fremgang og innovasjon, blant 
annet med vekt på lønnsomme 
og arbeidsintensive sektorer. 

 

 
8.3 - Fremme en 

utviklingsrettet politikk som 
støtter produktive aktiviteter, 

opprettelse av anstendige 
arbeidsplasser, 

entreprenørskap, kreativitet og 
innovasjon, og stimulere til 
formalisering av og vekst i 
antallet svært små, små og 

mellomstore bedrifter, blant 
annet ved å gi dem tilgang til 

finansielle tjenester. 
 
 
 

Frøya er et kraftsenter for den 
blå revolusjon. 

 Etablere og utvikle 
kompetansemiljøer.  
 Satse på forsking og utvikling 
i samarbeid med miljøer 
innenfor forskning, utvikling og 
innovasjon.  
 Være ledende på å 
videreutvikle og satse på 
eksisterende nye næringer.  
 Bidra til forskningssamarbeid 
basert på den unike 
muligheten Frøya byr på når 
det gjelder arbeid i det blå 
praksisfeltet. 



 
14.a - Styrke vitenskapelig 

kunnskap, bygge opp 
forskningskapasitet og 

overføre marin teknologi – og 
samtidig ta hensyn til kriterier 

og retningslinjer fra Den 
mellomstatlige oseanografiske 
kommisjon for overføring av 

marin teknologi – med sikte på 
å bedre tilstanden i havet og 

øke det marine 
artsmangfoldets bidrag til 

utviklingen i utviklingslandene, 
særlig i små utviklingsøystater 
og de minst utviklede landene. 

 

 
12.b - Utvikle og innføre 

metoder for å måle effekten av 
bærekraftig reiseliv som skaper 

arbeidsplasser og fremmer 
lokal kultur og lokale 

produkter. 

Frøya er en attraktiv og 
blomstrende kulturkommune. 

 Skape gode relasjoner 
mellom innbyggere, 
frivilligheten og næringslivet.  
 Vektlegge og løfte fram 
frivillig innsats og gi 
frivilligheten gode rammer og 
utviklingsvilkår.  
 Etablere og legge til rette for 
et større mangfold innen 
kultur.  
 Bruke kulturplanen som et 
overordnet strategidokument. 
 Etablere museum.  
 Stimulere til at alle får delta 
aktivt i kulturlivet 

 

 
8.9 - Innen 2030 utarbeide og 

iverksette politikk for å 
fremme en bærekraftig 
turistnæring som skaper 

arbeidsplasser og fremmer 
lokal kultur og lokale 

produkter. 
 

Frøya ivaretar kulturarven.  Bevare, synliggjøre, formidle 
og bruke kulturarven gjennom 
å skape opplevelser.  
 Bruke kulturarven aktivt i 
identitetsskapende arbeid. 



 
11.4 - Styrke innsatsen for å 

verne og sikre verdens kultur- 
og naturarv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Organisasjonen Frøya kommune 
Bærekraftsmål:  

      

Overordet mål: 
 

Frøya kommune er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver 
FNs bærekraftsmål: Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 

 

 
1.b - Opprette gode politiske 

rammeverk på nasjonalt, 
regionalt og internasjonalt nivå 
basert på utviklingsstrategier 

som gagner de fattige og 
ivaretar kjønnsperspektivet, 

med sikte på å øke 
investeringer i tiltak som 

bekjemper fattigdom 
 

 
11.3 - Innen 2030 styrke 

inkluderende og bærekraftig 
urbanisering og muligheten for 

en deltakende, integrert og 
bærekraftig 

samfunnsplanlegging og 
forvaltning i alle land. 

 

 
11.4 - Styrke innsatsen for å 

verne og sikre verdens kultur- 
og naturarv. 

Frøya kommune er tydelig på 
strategi og styring. 

 Etablere et plan- og 
rapporteringssystem der 
kommuneplanen er det 
styrende dokumentet.  
 Vektlegge god økonomisk 
styring og langsiktig 
planlegging for en bærekraftig 
økonomi.  
 Være proaktiv, engasjert og 
handlingsdyktig i prosessen 
med kommunereformen 2016. 



 

 
16.6 - Utvikle effektive, 

ansvarlige og åpne 
institusjoner på alle nivåer. 

 

 
16.7 - Sikre lydhøre, 

inkluderende, 
deltakelsesbaserte og 

representative 
beslutningsprosesser på alle 

nivåer. 
 

 
16.10 - Sikre allmenn tilgang til 

informasjon og beskytte 
grunnleggende friheter, i 

samsvar med nasjonal 
lovgivning og internasjonale 

avtaler. 

Frøya kommune er en 
profesjonell og moderne 
tjenesteleverandør. 

 Benytte tidsriktige digitale 
tjenester.  
 Levere kvalitet og service i 
tjenestene gjennom 
forutsigbar og likeverdig 
behandling.  
 Være en åpen organisasjon 
som gir rom for medvirkning 
og sikre god informasjonsflyt 
internt og eksternt.  
 Ha fokus på utvikling og 
omstilling av organisasjonen 
for å møte fremtidens 
utfordringer gjennom 
forbedring – forenkling og 
fornying. 

 Frøya kommune er en attraktiv 
og moderne arbeidsgiver 

 Ha tydelige, inkluderende, 
målrettede og utviklende 
ledere.  
 Ha avklarte oppgaver, roller 
og strukturer i organisasjonen.  
 Rekruttere, ta vare på og 
videreutvikle ansatte.  
 Ha gode medarbeidere som 
bidrar til et positivt 
arbeidsmiljø. 

 

 
8.8 - Beskytte 

arbeiderrettigheter og fremme 
et trygt og sikkert arbeidsmiljø 

Frøya en integreringskommune 
som ivaretar mangfoldet i 
befolkningen. 

 Utarbeide en helhetlig plan 
for integrering som omfatter 
alle tjenesteområder i 
kommunen.  
 Etablere et servicesenter for 
ny-innflyttere.  
 Gjenspeile mangfoldet i 
befolkningen i organisasjonen. 



for alle arbeidstakere, 
inkludert arbeidsinnvandrere 

og særlig kvinnelige 
innvandrere, og arbeidstakere i 

et usikkert arbeidsforhold 
 

 
10.2 - Innen 2030 sikre 

myndiggjøring og fremme 
sosial, økonomisk og politisk 

inkludering av alle, uavhengig 
av alder, kjønn, funksjonsevne, 

rase, etnisitet, nasjonal 
opprinnelse, religion eller 

økonomisk eller annen status. 
 

 
10.4 - Vedta politikk, særlig når 
det gjelder skatter og avgifter, 

lønn og sosialomsorg, med 
sikte på å oppnå en gradvis 

utjevning av forskjeller. 
 

 Legge til rette for 
språkopplæring.  
 Kommunisere til innbyggerne 
på to språk; norsk og engelsk. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: K23 &01  
Arkivsaksnr.: 22/976    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
NY SAMARBEIDSAVTALE FOR MIDT-NORGE IUA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar ny samarbeidsavtale for Kommunalt oppgavefellesskap mot 
akutt forurensning Midt-Norge, jf. Kommuneloven §19, med virkning fra 01.01.2023, 
slik det fremstår av saken og dets vedlegg 1.  

2. Kommunestyret velger selv sin representant og vara til representantskapet i 
kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge.  

3. Som fast representant velges brannsjef  
4. Som vara for fast representant velges beredskapsleder 

 
 
Vedlegg: 

1.  
 
Saksopplysninger:   
 
Saken gjelder 
 
Denne saken omhandler inngåelse av ny samarbeidsavtale for Midt-Norge IUA (MNIUA). 
Bakgrunnen for dette er ny kommunelovs endring av formene for interkommunalt 
samarbeid, samt tilpasning til ny forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning. 
Samarbeidsavtalen må vedtas med likelydende vedtak i alle deltakende kommunestyrer i 
løpet av 2022. Oppstart av det kommunale oppgavefellesskapet er 1. januar 2023. 
  
Bakgrunn og fakta 
 
Opprettelsen av MNIUA startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i 1996. På 
bakgrunn av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble etablert 
i samsvar med forurensningsloven og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra 
Miljødirektoratet (tidligere SFT). Ved opprettelsen fikk Trondheim kommune tildelt et 
hovedansvar, og har siden den ang blitt sett på som en «administrasjonskommune» for 
MNIUA. Regionen MNIUA omfatter i dag 24 kommuner: Frosta, Frøya, Heim, Hitra, 
Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Os, Osen, 



Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Ørland og Åfjord 
kommuner.  
 
MNIUA har siden 2015 vært etablert som et interkommunalt samarbeid, etter §27 i gammel 
kommunelov. Samarbeidet hadde navnet IUA Sør-Trøndelag frem til 4. januar 2022, da ble 
navnet endret til Midt-Norge IUA, i forbindelse med at Forskrift om kommunal beredskap 
mot akutt forurensning trådte i kraft. Som §27-samarbeid har Trondheim kommune vært 
utpekt som administrativ kommune. Dermed er det Trondheim kommune som blant annet 
administrerer økonomien, har juridisk ansvar og arkivansvar for samarbeidet. Trondheim 
kommune kjøper de administrative tjenestene fra Trøndelag brann- og redningstjeneste 
(TBRT) i form av en rådgiverstilling i 100 %.  
 
Grunnet ny kommunelov må MNIUA endre organisering, da §27 interkommunale 
samarbeid, ikke ble videreført i ny kommunelov Frist for å endre organisering er innen fire 
år fra det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret ved oppstart av valgperioden 
2019–2023.  
 
Behandling av saken i perioden 2020-2022 
I perioden 2020-2022 har omorganiseringsprosessen vært gjennom følgende milepæler: 
 
2020   IUAs årsmøte 2020: orientering om kommende prosess.  

 
Utredning om de forskjellige alternativene (bl.a. oppgavefellesskap, 
vertskommune, IKS) og behandling i MNIUA beredskapsstyre 
 

2021 IUA årsmøte 2021: Vedtak om å omdanne IUA til kommunalt   
 oppgavefellesskap. 

Vedtak: Årsmøtet 2021 vedtar å organisere IUA Sør-Trøndelag etter 
kommunelovens kapittel 19. kommunalt oppgavefellesskap. Årsmøtet ber 
beredskapsstyret utarbeide utkast til vedtekter og samarbeidsavtale som 
legges frem for årsmøtet i 2022. Ny organisering trer i kraft 1. januar 2023. 
 
Utarbeidelse av ny samarbeidsavtale behandlet i MNIUA beredskapsstyre 

 
2022  IUA årsmøte 2022: Vedtak om ny samarbeidsavtale 

Vedtak: Årsmøtet vedtar ny samarbeidsavtale for kommunalt 
oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge og tilhørende 
saksframlegg til kommunestyrene. Samarbeidsavtale og saksframlegg 
oversendes til deltakerkommunene for kommunestyrevedtak.  

 
 
 
Ny eierandel vil fordeles etter innbyggertall, se tabell på neste side.  
 
 
 
 



Kommune Innbyggertall % Innbyggertall 
Representant i 

representanskapet 

Trondheim 210496 56,62% 1 

Stjørdal 24287 6,53% 1 

Orkland 18502 4,98% 1 

Melhus 17123 4,61% 1 

Malvik 14425 3,88% 1 

Ørland 10371 2,79% 1 

Indre Fosen 9899 2,66% 1 

Skaun 8360 2,25% 1 

Oppdal 7066 1,90% 1 

Midtre Gauldal 6120 1,65% 1 

Heim 5884 1,58% 1 

Røros 5572 1,50% 1 

Frøya 5265 1,42% 1 

Hitra 5156 1,39% 1 

Åfjord 4252 1,14% 1 

Selbu 4090 1,10% 1 

Frosta 2608 0,70% 1 

Rennebu 2443 0,66% 1 

Meråker 2399 0,65% 1 

Rindal 1980 0,53% 1 

Holtålen 1953 0,53% 1 

Os 1855 0,50% 1 

Osen 904 0,24% 1 

Tydal 750 0,20% 1 

Totalt 371760 100,00% 24 

 
  
Konsekvenser for klima og det ytre miljø 
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for klima og det ytre miljø. 
  
Konsekvenser for arbeidsmiljøet   
Denne saken har isolert sett ingen konsekvenser for arbeidsmiljøet 



 
 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Representantskapet i MNIUA vedtar hvert år budsjett som fordeles etter eierandel. 
 
Etter at ny samarbeidsavtale er vedtatt vil eierandelen justeres hvert 4. år.  
Det forventes at eierbidrag per innbygger vil opprettholdes omtrent på dagens nivå etter 
1.1.2023, og at det ikke medfører vesentlige endringer i eierbidraget fra kommunene til 
MNIUA. 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å vedta samarbeidsavtale og utpeke en 
representant og vara til representantskapet i MNIUA, og at vedtaket gjøres gjeldende fra 
1.1.2023.  
 
Tidligere år har brannsjef vært kommunens representant, med varabrannsjef som vara. Det 
sees som mest formålstjenelig at beredskapsleder tiltrer som vara da kommunen pt. Ikke 
har varabrannsjef. 
 
Kommunedirektøren ber kommunestyret å vedta innstillingen som framlagt uten endringer, 
da likelydende vedtak fra alle 24 deltakerkommunene er nødvendig for at 
samarbeidsavtalen skal være gyldig.  
 
 
Skal saken på høring til FEB/FUR/Andre råd og utvalg? Nei 
 
 
 
 



Samarbeidsavtale

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning Midt-Norge

1. Navn, organisering og rettslig status

Kommunalt oppgavefellesskap mot akutt forurensning (MNIUA), er et kommunalt oppgavefellesskap

jf. kapittel 19 i kommuneloven.

MNIUA er ikke et eget rettssubjekt.

2. Deltakere, eierandel og ansvar

MNIUA har 24 deltakerkommuner. Deltakernes eierandel i oppgavefellesskapet skal være i samsvar

med folketallet i kommunene pr. 1.1.2022. Deltakernes eierandel samsvarer med ansvarsandel.

Justering av eierandel iht. folketallet foretas deretter hvert 4. år av deltakernes kommunestyrer.

Tabell 1: Oversikt over deltakerkommuner, innbyggertall og eierandel

Kommune Organisasjonsnummer Eierandel

Trondheim 942 110 464 56,62%

Stjørdal 939 958 851 6,53%

Orkland 921 233 418 4,98%

Melhus 938 726 027 4,61%

Malvik 971 035 560 3,88%

Ørland 964 982 686 2,79%

Indre Fosen 944 305 483 2,66%

Skaun 939 865 942 2,25%

Oppdal 964 983 003 1,90%

Midtre Gauldal 970 187 715 1,65%

Heim 920 920 004 1,58%

Røros 939 898 743 1,50%

Frøya 964 982 597 1,42%

Hitra 938 772 927 1,39%

Åfjord 964 982 864 1,14%

Selbu 971 197 609 1,10%

Frosta 944 482 253 0,70%

Rennebu 940 083 672 0,66%

Meråker 835 231 712 0,65%

Rindal 940 138 051 0,53%

Holtålen 937 697 767 0,53%

Os 943 464 723 0,50%

Osen 944 350 675 0,24%

Tydal 864 983 472 0,20%

TOTALT 100,00%



3. Formål
Formålet med MNIUA er i å ivareta deltakernes plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt
forurensing i henhold til lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensing og om avfall
(forurensningsloven) §§ 43 og 44.

4. Deltakernes forpliktelser
Den enkelte deltaker har ansvar for den delen av samarbeidets samlede forpliktelser som svarer til
deltakerens eierandel.

Deltakerne har plikt til å yte årlig tilskudd til driften av samarbeidet, basert på den
fordelingsnøkkelen som er beskrevet i pkt. 2.

Nye deltakere i MNIUA er forpliktet til å delta på samme vilkår som eksisterende deltakere.

5. Oppgaver og delegert myndighet
MNIUA har i samsvar med delegert myndighet fra deltakerne ansvar for å planlegge, etablere, drive
og vedlikeholde den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på vegne av deltakerne.
MNIUA skal sette deltakerne i stand til å ivareta sin aksjonsplikt etter forurensningslovens § 46 og sin
bistandsplikt etter § 47.

MNIUA skal sikre organisering av den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning på en
kostnadseffektiv måte.

MNIUA har ikke myndighet å overta det juridiske ansvaret for en aksjon på vegne av en deltaker.
Ifølge forurensningsloven kap. 6 skal den som er ansvarlig for forurensningen sørge for beredskap og
opprydding etter akutt forurensning. I noen tilfeller kan kommunen der forurensningen har skjedd
være nødt til å dekke slike utgifter.

Ved kommunale aksjoner kan MNIUA være rådgiver overfor aksjonskommunen og bidra til at
aksjonskommunen får nødvendig støtte for å håndtere aksjonen, både med kompetanse og utstyr.

MNIUA skal være et koordinerende ledd overfor Kystverket ved statlige aksjoner. MNIUA skal også
være et koordinerende ledd overfor oljeselskapenes oljevernforening (NOFO) så lenge det foreligger
en samarbeidsavtale med NOFO.

6. Økonomi
Den enkelte deltaker har ubegrenset økonomisk ansvar for MNIUA sine forpliktelser tilsvarende sin
eierandel. Til sammen skal eierandelene utgjøre oppgavefellesskapets samlede forpliktelser.

MNIUA kan ikke ta opp lån eller forplikte kommunene ut over budsjettrammen.

Driften av MNIUA finansieres av deltakernes tilskudd i samsvar med vedtatt budsjett fordelt etter
eierandel. Eierandel justeres iht. folketallet hvert 4. år og vedtas av deltakernes kommunestyrer.

7. Representantskapet
MNIUA sitt øverste organ er representantskapet.

Hver deltaker er representert med ett medlem i representantskapet, som alle har én stemme hver.
Deltakerne velger selv sitt medlem og varamedlem, for fire år om gangen.



Representantskapet er etter kommuneloven § 5-1 andre ledd et folkevalgt organ, og kommunelovens
regler i kapittel 7, 8 og 11 gjelder så langt de passer.

Representantskapets oppgaver og myndighet:
● Velge representantskapets leder og nestleder for fire år om gangen.
● Velge styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer.
● Velge valgkomité på tre medlemmer blant representantskapets medlemmer.
● Behandle styrets årsberetning og fastsette årsregnskap og disponering av samarbeidets

regnskapsresultat.
● Behandle styrets forslag til årsbudsjett og økonomiplan.
● Gjøre vedtak om deltakelse i andre foretak/samarbeid innenfor selskapets formål og

økonomiske rammer.
● Gjøre vedtak i andre saker som forelegges representantskapet.

Representantskapets leder innkaller til møter når det er nødvendig – og når styret eller minst en av
deltakerne krever det. Innkallingen skal skje skriftlig og med minst 4 ukers varsel. Varsel, med
saksliste, sendes med samme frist både til representantskapets medlemmer og til deltakerne.

Det skal avholdes to ordinære representantskapsmøter hvert år. Møtet som behandler årsmelding og
regnskap skal avholdes innen utgangen av april. Representantskapet selv avgjør om møtene skal
holdes for åpne dører. Styrets leder og daglig leder deltar i representantskapets møter.

Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer valgt ved møtets begynnelse. Styrets leder
og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak ført inn i protokollen.

Representantskapsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er leder for representantskapets dobbeltstemme avgjørende. Voteringer avgjøres med
simpelt flertall, unntatt votering om oppløsning av samarbeidet, som krever minst 2/3 flertall.

Representantskapets møter kan holdes som fjernmøter. Fjernmøte innebærer at deltakerne ikke
sitter i samme lokale, men at de via tekniske hjelpemidler likevel kan se, høre og kommunisere med
hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter, jf. kommuneloven
§11-7.

Representantskapet rapporterer til sine deltakere via årsmelding.

8. Styret
Styret velges av representantskapet og består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer
som har det administrative ansvaret for MNIUA og rapporterer til representantskapet.

Styret skal bestå av representanter med relevant kompetanse fra fagområdene brannvesen, politi,
kommune, havnevesen, sivilforsvar og miljø. Styre- og varamedlemmer velges for en
funksjonsperiode på fire år. Ved fratreden i funksjonsperioden skal suppleringsvalg gjøres for resten
av funksjonsperioden.

Styret har ansvar for at MNIUA sitt formål oppfylles etter lov, forskrifter, denne samarbeidsavtalen og
innenfor de økonomiske rammer som kommunene bevilger.

Styrets leder innkaller til møter så ofte som nødvendig – og når minst ett medlem av styret eller
daglig leder krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal inneholde saksliste. Daglig



leders saksutredning med innstilling til vedtak skal følge innkallingen i de saker der slik innstilling blir
avgitt. Andre dokumenter i saker som skal behandles skal være tilgjengelige for styret til gjennomsyn.

Møtene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksfør når minst halvparten av styremedlemmene er til
stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.

Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av
samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Protokollen skal sendes til alle styremedlemmer og
varamedlemmer, samt til representantskapet og deltakerne.

Styret skal avgi innstilling til representantskapet i saker som gjelder årsbudsjett, økonomiplan,
årsberetning og regnskap, spørsmål om disponering av fond og andre saker som skal behandles i
representantskapet. Styret er ansvarlig for å fremme saker til representantskapet som er av vesentlig
art for samarbeidet.

Styret ansetter daglig leder. Styret er daglig leders nærmeste overordnede.

9. Administrativ plassering og virkeområde
Trondheim kommune er administrativ kommune for samarbeidet. MNIUA kjøper administrative
tjenester og ressurser fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT).

Virkeområdet innbefatter land, vassdrag og sjøområder innenfor kommunegrensene. Beredskaps- og
aksjonsplikten gjelder også innenfor de vanlige kommunale grenser.

10. Daglig drift av samarbeidet
Det etableres et sekretariat bestående av en daglig leder som:

● Ivaretar daglig drift av MNIUA.
● Har ansvaret for at driften av MNIUA utøves i overensstemmelse med gjeldende lov,

avtaleverk og i henhold til vedtak fattet av styret.
● Er MNIUA sin kontaktperson, dette gjelder også mot alle deltakerne og mot Kystverket.
● Rapporterer til styret og er styrets sekretær og saksbehandler.
● Administrerer møtevirksomhet, fagsamlinger og andre aktiviteter.

Daglig leder gis anvisningsmyndighet. Regninger som gjelder daglig leder skal godkjennes av
styreleder, eller den styreleder delegerer oppgaven til.

11. Regnskap, revisjon og arkiv
Regnskapet for MNIUA føres av Trondheim kommune. Likvide midler i samarbeidet skal stå på
bundet driftsfond i Trondheim kommune sine regnskaper. Fondet skal tillegges renter årlig.
Rentesatsen som benyttes skal være gjennomsnittlig innskuddsrente i Trondheim kommune sitt
konsernkontosystem for det aktuelle året.

Trondheim kommunerevisjon foretar revisjon av regnskap.

Trondheim kommune har ansvar for MNIUA sitt arkiv. Ansvaret for arkivene fortsetter etter en
eventuell oppløsning av MNIUA.

12. Endringer og oppsigelse av samarbeidsavtalen.
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige deltakere gjør likelydende vedtak. Forslag om dette
må komme fra representantskapet eller en av deltakerne. Dersom det ikke er enighet mellom



deltakerne om endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som
først kan iverksettes når det er enighet.

Kystverket kan i enkeltvedtak gi nærmere krav til den interkommunale beredskapen mot akutt
forurensning, jf. Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning, §7. Kystverket behandler
søknader om endring i regiontilhørighet og regionnavn og kan gjøre endringer i regioninndelingen.
En deltaker kan ensidig søke om å endre regiontilhørighet til Kystverket. Skriftlig varsel sendes til
representantskapet 1 år i forkant, regnet fra 31.12. det året avtalen endres. Dersom samtlige
deltakere er enige, kan det eventuelt avtales kortere frist.

Oppløsning av MNIUA må søkes Kystverket når minst 2/3 av representantskapet ønsker det. Dersom
MNIUA vedtas oppløst, må representantskapet oppnevne et avviklingsstyre. Ved oppløsning fordeles
verdier, kostnader med økonomiske forpliktelser og anskaffet spesialutstyr på deltakerne i forhold til
eierandel på tidspunktet for deltakernes vedtak om oppløsning.



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: X10  
Arkivsaksnr.: 22/530    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
OPPFØLGING AV FORSVARETS VETERANER – OPPNEVNING AV 
VETERANKONTAKT OG UTARBEIDESE AV PLAN 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya og Hitra kommuner etablerer felles veteranplan for kommunene og bidrar til at det 
etableres en ordning av veterankontakt.  

2. Veterankontakt for kommunene oppnevnes av veteranene selv.  
3. Veteranplanen skal som et minimum inneholde ett årlig oppfølgingspunkt med tiltak fra 

hver av katergoriene:  
• Annerkjennelse  
• Ivaretakelse  
• Oppfølging 

4. Ferdig utkast til plan legges fram for kommunene til behandling. 
5. Som representanter for kommunene velges beredskapsansvarlige.  

 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Oppfølging av forsvarets veteraner. 
 
Saksopplysninger:   
 
Statsforvalteren i Trøndelag har bedt kommunene om å bistå i arbeidet med etablering av 
veteranplan og oppnevning av veterankontak. Arbeidet kan organiseres i egen kommune, eller som 
en interkommunal ordning.  

Det er tatt et initiativ til å dra i gang samlinger og treff for veteraner som har vært ute i 
internasjonal tjeneste for Forsvaret. Initiativet omfatter hele øyregionen (Hitra og Frøya 
kommuner). Med dette som utgangspunkt fremmes det forslag om å etablere en interkommunal 
veterankontakt for Frøya og Hitra kommuner.  

Bakgrunn for saken 

Norske myndigheter har i de siste tiårene jobbet målrettet med ivaretakelse av Forsvarets 
veteraner. Siden 2008 har en rekke stortingsmeldinger satt søkelys på samfunnets ansvar overfor 
veteranene og deres familier, både med hensyn til forberedelse, ivaretakelse og oppfølging. Syv 
departement har det siste tiåret vært delaktig i utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak. Dette har 



bidratt til større forståelse i samfunnet om veteranenes innsats og behov, og til økt anerkjennelse, 
ivaretakelse og bedre oppfølging. 

Siden 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge. Flere av disse kvinner og menn 
jobber fortsatt i Forsvaret, men det finnes i tillegg både sivilister og pensjonister. De aller fleste som 
går ut av internasjonal tjeneste for Forsvaret, kommer styrket ut og kan bruke sin unike kompetanse 
videre i yrkeslivet. Noen vil allikevel ha behov for oppfølging etterpå, som følge av opplevelser og 
hendelser fra tjenesten. Familiene bærer også noe av byrden, både under og etter deltakelse i 
internasjonale operasjoner. Alle disse aspektene gir kommunen grunn til å kjenne egne innbyggere 
som har tjenestegjort i internasjonal tjeneste for forsvaret. 

Kommunenes rolle i veteranarbeidet er å være lokal pådriver for anerkjennelse og ivaretakelse av 
personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Med dette som bakteppe ønsker vi å 
etablere en egen veteranplan, i samarbeid med Hitra kommune.  

Statsforvalteren i Trøndelag har kommet med noen konkrete tips og innspill til kommunens plan for 
oppfølging og ivaretakelse av veteranene med deres familier. Dette danner et godt grunnlag for det 
videre arbeidet med oppfølging av forsvarets veteraner i vår kommune. 

Statsforvalteren i Trøndelag har i brev av 9. mars 2022 tatt et initiativ overfor kommunene om 
Oppfølging av Forsvarets veteraner 

I brevet ber Statsforvalteren om at  

1. Kommunen anmodes om å utpeke en representant som veterankontakt, enten i kommunal 
eller interkommunal regi innen 10. april 2022. Send navn og tlf til 
tesad@statsforvalteren.no  Vi sender samleliste i retur og oppfordrer til dialog og 
ideutveksling mellom kommunene så fremt ingen reserverer seg mot dette. 
 

2. Kommunene anmodes om at en representant (Fortrinnsvis veterankontakten) svarer på 
spørreundersøkelsen innen 10. april 2022. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNRkuai1c9mFpBhvseEZ019Cx
Ai63FSsnAjZFUQUpXQzZWV1RNR1Q3RklTU0k0QzhZRzRCWC4u 
 

3. Kommuner som ikke allerede har en veteranplan anmodes om å opprette en veteranplan, 
enten i kommunal eller interkommunal regi. Planen bør som minimum inneholde ett årlig 
oppfølgingspunkt med tiltak fra hver av kategoriene Anerkjennelse, ivaretakelse og 
oppfølging. Tilbakemelding på status med dette arbeidet anmodes innen 10. april 2022. 
 

Les mer om forsvarets veteraner. 

Det er flere kommuner som har utarbeidet veteranplan. Fosen-kommunene er har i 2016 etablert 
Veteranplan for Fosen. Planen er vedtatt i kommunestyrene.  

Vurdering 

Det er tatt et initiativ til å dra i gang samlinger og treff for veteraner som har vært ute i 
internasjonal tjeneste for Forsvaret. Initiativet omfatter hele øyregionen (Hitra og Frøya 
kommuner). Med dette som utgangspunkt fremmes det forslag om å etablere en interkommunal 
veterankontakt for Frøya og Hitra kommuner.  

Det er Beate Andestad, tidligere major i forsvaret, som har tatt initiativet. Andestad, som har hytte 
på Frøya, er bosatt utenfor kommunen. Flere veteraner bosatt lokalt i kommunene stiller seg bak 
initiativet, og vil bidra i arbeidet. 
 



Andestad har sagt seg villig til å inneha rollen som veterankontakt, og er innmeldt til 
Statsforvalteren. 
 
Kommunedirektørens begrunner utnevnelsen av kontaktpersoner i kommunene ut i fra rollen som 
beredskapsansvarlige.  
 
Det er allerede avtalt en samling for veteraner på Hitra 1. juni 2022 kl. 19.00 på Natali pizzeria. 
Representanter for kommunene vil delta på samlinga.  
 
Frøya og Hitra kommuner har samarbeidet om forslag til vedtak og fremmes likt. 
Kommunedirektøren anbefaler forslag til innstilling som vedlagt.  
 
 
 



 
Mal for plan for veteranoppfølging i Frøya og Hitra kommuner 

Plan for veteranoppfølging i Hitra og Frøya kommuner 

Veterankontakt:  Ajour: dd.mm.åååå Neste revisjon: mm.åå 
Situasjon: Fakta om kommune med relevans til veteranarbeidet: Antall veteraner bosatt, 
monumenter / historie. Skrives i prosa 
Planens grunnlag, hensikt og formål skrives i prosa (tekst fra bakgrunn i dette skriv kan benyttes 
her) 
Forslag til oppfølgingspunkter. Listen under er forslag som gir konkrete eksempler og er ikke 
Uttømmende 
 
Tiltak Oppfølging Merknad 
Anerkjennelse 1: 
Arrangement 8. Mai 

Ordfører Relevante steder for aktivitet (liste i 
vedlegg) Relevante aktiviteter: 
Middag med tale, Foredrag / seminar, 
Konsert. Gjennomføres årlig 

Anerkjennelse 2:  
Benytte veteraner i skole-
undervisning på FN dagen. 

Skole Liste over veteraner som kan 
tenke seg å stille til foredrag 
 

Anerkjennelse 3:  
Utdeling 
Regjeringens minnemedalje 

Veterankontakt Kartlegging / oversikt over 
aktuelle kandidater. Bruke 8 
mai arrangement til utdeling? 

Ivaretakelse 1: 
Informasjon til veteraner på 
kommunens nettside 

Veterankontakt og 
kommunens 
kommunikasjonsansvarlige 

Arrangement, tilbud, linker til 
nyttige nettsteder etc 
 

Ivaretakelse 2: 
Kompetanseheving blant 
kommunens ansatte i 
målgruppe 

Helse / Skole Seminar, kurs eller annen 
undervisning 
 

Oppfølging 1:  
Støtte til veteran / familie 

Helsetjeneste / Psykolog / 
Skole 

Kommunikasjon om 
tilgjengelige tilbud 

Oppfølging 2:  
Dialog/ samarbeid med lokale 
avdelinger i Forsvaret. 

Veterankontakt Kontaktperson Forsvarets 
veterantjeneste og lokale 
avdelinger 

Oppfølging 3: 
Spørreundersøkelse blant 
kommunens veteraner 
 

Veterankontakt? Kartlegging av behov i 
kommunen. Ledd i å utvikle en 
plan som treffer 

Vedlegg til planen Lister over kontaktpersoner, viktige telefonnummer, samarbeids-
partnere lokalt, regionalt og nasjonalt. 

 
 

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



       
       
E-postadresse: 
sftlpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2600 
7734 Steinkjer 

 Besøksadresse: 
Strandveien 38, Steinkjer 
Prinsens gt. 1, Trondheim 

 Telefon: 74 16 80 00 
www.statsforvalteren.no/tl 
 
Org.nr. 974 764 350 

  Vår dato:  Vår ref: 

  09.03.2022  2022/2533 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Terje Sagen Adsen, 73 19 90 31 
  
 
 
  

Alle kommunene i Trøndelag 
 
  
 
 

  

 

Oppfølging av Forsvarets veteraner 

Bakgrunn 
Norske myndigheter har i de siste tiårene jobbet målrettet med ivaretakelse av Forsvarets veteraner. 
Siden 2008 har en rekke stortingsmeldinger satt søkelys på samfunnets ansvar overfor veteranene 
og deres familier, både med hensyn til forberedelse, ivaretakelse og oppfølging. Syv departement 
har det siste tiåret vært delaktig i utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak. Dette har bidratt til 
større forståelse i samfunnet om veteranenes innsats og behov, og til økt anerkjennelse, ivaretakelse 
og bedre oppfølging. 
 
Siden 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge. Flere av disse kvinner og menn 
jobber fortsatt i Forsvaret, men det finnes i tillegg både sivilister og pensjonister. De aller fleste som 
går ut av internasjonal tjeneste for Forsvaret, kommer styrket ut og kan bruke sin unike kompetanse 
videre i yrkeslivet.  Noen vil allikevel ha behov for oppfølging etterpå, som følge av opplevelser og 
hendelser fra tjenesten. Familie bærer også noe av byrden, både under og etter deltakelse i 
internasjonale operasjoner. Alle disse aspektene gir grunn til å kjenne egne innbyggere på lokalt 
nivå.  
 
Statsforvalterens rolle i veteranarbeidet er å være regional pådriver for anerkjennelse og 
ivaretakelse av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Med dette som 
bakteppe ønsker vi å oppfordre kommunene som enda ikke har etablert egne veteranplaner, til å 
starte dette arbeidet. Enten på egen hånd eller i interkommunalt perspektiv. 
Det kan hende at enkelte kommuner ivaretar veteraner, uten å ha dette formalisert i en egen plan.  
Statsforvalteren i Trøndelag ønsker derfor å gjøre en kartlegging blant kommunene, slik at vi kan få 
en status på hvor kommunene i regionen står, med tanke på ivaretakelse av veteranene. I tillegg 
ønsker vi å komme med noen konkrete tips og innspill til kommunens plan for oppfølging og 
ivaretakelse av veteranene med deres familier. 
 
Drøfting 
For å få en oversikt over status i fylket på dette området ønsker Statsforvalteren i Trøndelag at 
kommunene besvarer en enkel spørreundersøkelse. (Lenke til denne ligger under) Samtidig ønsker 
embetet å gi noen innspill til en kommunal plan for oppfølging av veteranene. Veteranplanen 
behøver ikke være et veldig omfattende dokument. Det viktigste med planen er å beskrive formål og 
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hensikt, fordele oppfølgingspunkter, tiltak og ansvar. En enkel plan er enklere å følge opp og 
vedlikeholde.  
 
Sentrale tema i kommunens veteranplan: Anerkjennelse ivaretakelse og oppfølging. 
Forsvarets hefte om kommunale veteranplaner gir veiledning når det kommer til innhold i planen: 
https://www.forsvaret.no/veteraner/kommunale-veteranplaner/kommunale-veteranplaner-
web.pdf/_/attachment/inline/ca61be71-04ed-4322-8d83-
5b3b507a3460:a0af0eb4a7239b9fe7a280ad4c9fa9c7126def36/kommunale-veteranplaner-web.pdf 
Kommunene anbefales å tilpasse egen plan og ambisjonsnivå til lokale forhold og gjerne ha noen 
målsettinger som kan evalueres og bidra til utvikling av planen. Et viktig tiltak vil være å forankre 
dette arbeidet gjennom å utpeke en kommunal veterankontakt hvis ikke det allerede er utpekt. Hvis 
kommunen har en veteran blant sine ansatte, kan dette være et fornuftig valg til oppgaven. Vedlegg 
1 er eksempel på en enkel plan som har fokus på å fordele ansvar og synliggjøre noen konkrete 
oppfølgingspunkter. Fra dette enkle rammeverket kan kommunene uten plan utvikle og tilpasse en 
enkel plan, forankret i lokale forhold og behov. Anerkjennelse av deltakelse under 2. verdenskrig ved 
utdeling av regjeringens minnemedalje er eksempel på oppfølging som bør beskrives i planen. 
Kriterier for utdeling av medaljen finnes i vedlegg 2. Ressurspersoner lokalt og eller regionalt kan 
med fordel inviteres inn i planarbeidet. 
 
Kommende aktiviteter innen forebygging og kompetanseheving: 
Fagnettverket for veteraner i Midt-Norge som ledes av RVTS Midt, planlegger et digitalt 
nettverksmøte (eller konferanse) 9.juni mellom kl 09.00 - 11.30. Nærmere informasjon vil komme. 
Målgruppen er primært veterankontakter, men kommuner uten veterankontakt anmodes og om å 
stille med en kontaktperson.  
 
Oppsummering 
1. Kommunen anmodes om å utpeke en representant som veterankontakt, enten i kommunal eller 

interkommunal regi innen 10. april 2022. Send navn og tlf til tesad@statsforvalteren.no  Vi sender 
samleliste i retur og oppfordrer til dialog og ideutveksling mellom kommunene så fremt ingen 
reserverer seg mot dette. 

2. Kommunene anmodes om at en representant (Fortrinnsvis veterankontakten) svarer på 
spørreundersøkelsen innen 10. april 2022. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jqVvilNR-
kuai1c9mFpBhvseEZ019CxAi63FSsnAjZFUQUpXQzZWV1RNR1Q3RklTU0k0QzhZRzRCWC4u 

3. Kommuner som ikke allerede har en veteranplan anmodes om å opprette en veteranplan, enten i 
kommunal eller interkommunal regi. Planen bør som minimum inneholde ett årlig oppfølgingspunkt 
med tiltak fra hver av kategoriene Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.  Tilbakemelding på 
status med dette arbeidet anmodes innen 10. april 2022.  

 
 
Med hilsen 
 
Dag Otto Skar (e.f.) 
fylkesberedskapssjef 

  
 
Terje Sagen Adsen 
seniorrådgiver 

Samfunnssikkerhet og beredskap  Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 



  Side: 3/4 

 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1:  
 

Plan for veteranoppfølging … kommune 
Veterankontakt: Ajour:  Neste revisjon: 
Situasjon: Fakta om kommune med relevans til veteranarbeidet: Antall veteraner bosatt, 
monumenter / historie. Skrives i prosa 

Planens grunnlag, hensikt og formål skrives i prosa (tekst fra bakgrunn i dette skriv kan benyttes 
her) 
Forslag til oppfølgingspunkter. Listen under er forslag som gir konkrete eksempler og er ikke 
uttømmende 
Tiltak Oppfølging Merknad 
Anerkjennelse 1: 
Arrangement 8. Mai 

Ordfører Relevante steder for 
aktivitet(liste i vedlegg) 
Relevante aktiviteter: Middag 
med tale, Foredrag / seminar, 
Konsert. Gjennomføres årlig 

Anerkjennelse 2: Benytte 
veteraner i skoleundervisning 
på FN dagen. 
 

Skole Liste over veteraner som kan 
tenke seg å stille til foredrag 

Anerkjennelse 3: Utdeling 
regjeringens minnemedalje 

Veterankontakt Kartlegging / oversikt over 
aktuelle kandidater. Bruke 8 
mai arrangement til utdeling? 

Ivaretakelse 1:  
Informasjon til veteraner på 
kommunens nettside 

Veterankontakt og 
kommunens 
kommunikasjonsansvarlige 

Arrangement, tilbud, linker til 
nyttige nettsteder etc 

Ivaretakelse 2: 
Kompetanseheving blant 
kommunens ansatte i 
målgruppe 

Helse / Skole Seminar, kurs eller annen 
undervisning  

Oppfølging 1: Støtte til 
veteran / familie  
 

Helsetjeneste / Psykolog / 
Skole 

Kommunikasjon om 
tilgjengelige tilbud 

Oppfølging 2: Dialog 
/samarbeid med lokale 
avdelinger i Forsvaret.  

Veterankontakt Kontaktperson Forsvarets 
veterantjeneste og lokale 
avdelinger  

Oppfølging 3: 
Spørreundersøkelse blant 
kommunens veteraner 

Veterankontakt? Kartlegging av behov i 
kommunen. Ledd i å utvikle en 
plan som treffer 

Vedlegg til planen  Lister over kontaktpersoner, 
viktige telefonnummer, 
samarbeidspartnere lokalt, 
regionalt og nasjonalt 
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Vedlegg 2 
Utdeling av regjeringens minnemedalje  
 
Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens 
minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939-1945 
 Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for 
innsats under andre verdenskrig. 
 Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten. 
 Sivile som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under 
farefullt/belastende redningsarbeid ifb. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger. 
 Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for 
sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan 
også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på 
fiendens side. 
 Lokale myndigheter (kommunene) gis i oppdrag å identifisere innbyggere som i henhold til 
kriteriene kan tildeles minnemedaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner 
eller lokalkunnskap. 
 Kommunens innstilling oversendes deretter statsforvalteren som på vegne av staten beslutter 
tildeling. 
 Overrekkelse skal skje på seremonier som avholdes av norske myndigheter eller der norske 
myndigheter er representert og forestår overrekkelsen. Med norske myndigheter menes 
primært kommunen (ved ordfører eller bydelsleder) eller utenrikstjenesten (ved ambassadør 
eller stedfortreder). Det er ønskelig at Forsvaret er representert dersom dette er mulig. 
 Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk 
kvalifiserte mottakere av minnemedaljen. 
 Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem. 
 Minnemedaljen kan ikke bæres på uniform. 
 Melding med navn, adresse, fødselsdato på mottakere og hvilken innsats de tildeles medaljen 
for, samt dato når medalje er tildelt sendes hurtigst mulig etter overrekkelsen fra 
statsforvalteren til Forsvarsdepartementet. 
 Medaljen kan bestilles av statsforvalter og ev. kommune ved å kontakte 
Forsvarsdepartementet. 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sonja Dybvik Arkiv: 512  
Arkivsaksnr.: 22/1109    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
URAVSTEMNING NY HOVEDTARIFFAVTALE FOR PERIODEN 01.05.22 - 
30.04.24  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune sier ja til forslag til ny Hovedtariffavtale for perioden 01.05.22 – 30.04.24. 
 
 
Vedlegg: 
 
A-rundskriv nr: 3-2022 
 
Saksopplysninger:   
 
Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som omfattes av Hovedtariffavtalen, 
deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til meklerens forslag. Den 3. juni 2022 vil 
alle stemmeberettigede få tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt  
til postmottak. KS anmoder alle om å svare på uravstemningen så snart som mulig og innen 
fristen som er 21. juni. 
 
FORHANDLINGS- OG MEKLINGSFORLØP 
Forhandlingene ble åpnet den 6. april 2022. Det ble gjennomført flere forhandlingsmøter før 
forhandlingsbrudd den 29. april 2022. Riksmekleren åpnet meklingen 2. mai 2022 og nedla 
forbud mot arbeidskamp. Samme dag leverte forhandlingssammenslutningene 
plassoppsigelse. Fristen var midnatt den 23. mai 2022, men det anbefalte meklingsforslaget 
var klart først etter 13 timer mekling på overtid. 
 
 
HVORDAN SVARER MEKLINGSLØSNINGEN PÅ KOMMUNESEKTORENS  
PRIORITERINGER? 
Alle fylkeskommunene og 76 prosent av kommunene har behandlet innspill til 
tariffoppgjøret politisk. Årets debatthefte hadde tre spørsmål om kommunenes behov for 
økonomisk innretning ved tariffoppgjør.  
Gjennomgående var tilbakemeldingene at det skulle gis sentrale lønnstillegg til alle og gjøres 
tariffendringer som prioriterte turnusstillinger og rekrutteringsbehov i sektoren. 
Den økonomiske rammen skulle ta hensyn til både kommuneøkonomien, situasjonen i 
konkurranseutsatt næringsliv og ivareta kommunesektorens rekrutteringsbehov. 



KS vurderer at meklingsforslaget så godt som mulig balanserer vårt mandat og posisjoner 
opp mot partenes ulike krav. Resultatet er i tråd med frontfagsmodellen som norm for 
lønnsdannelsen over tid. 
De siste fem årene har lønnsveksten i kommunesektoren vært 0,3 prosentpoeng lavere enn 
både industrien og staten. Det er bakgrunnen for at KS i år bidro til en løsning som ligger 
noe høyere enn anslaget i frontfaget. Oppgjøret har en økonomisk ramme beregnet til på 3,84 
prosent. Det er i 2022 gitt sentralt lønnstillegg til alle ansatte på mellom 12.000 og 16.800 
kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. 
Andre elementer i meklingsløsningen er blant annet høyere startlønn for nyutdannede 
arbeidstakere, bedre lønnsrettigheter ved relevant videreutdanning og all arbeidserfaring vil 
inngå i lønnsansienniteten. Fra 1. januar 2023 gis økt godtgjøring for 3 turnusarbeid samt et 
ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang 
ansiennitet, i hovedsaklærere.  
Bedre løsninger for kvelds- og helgearbeid for sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som 
jobber turnus vil bidra til å mobilisere, rekruttere og beholde ansatte i helse- og 
omsorgssektoren i kommunene. Et viktig mål i dette oppgjøret har nettopp vært at 
kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde ansatte, og fortsette å tilby 
innbyggerne tjenester med høy kvalitet. 
 
ÅRSLØNNSVEKSTRAMMEN 2021 - 2022 
Den beregnede årslønnsvekstrammen for 2021-2022 er slik: 
 

 
 
 
 
SENTRALE TILLEGG PR. 1.5.2022 
Det gis sentrale lønnstillegg mellom kr 12.000 og kr 16.800 avhengig av ansiennitet og 
stillingsgruppe. De fleste ansatte med under 4 års ansiennitet får ytterligere lønnstillegg 
mellom kr 3.500 og kr 21.200. Ledere i kapittel 4 gis et lønnstillegg på 2,6 prosent og helt 
frikjøpte tillitsvalgte skal fra 1.5.2022 ha minst kr 476.000 i årslønn 
 
 
 
 
 
ENDRINGER I GARANTILØNNSTABELLEN OG YTTERLIGERE TILLEGG PER  
1.5.2022 PÅ DE LAVESTE ANSIENNITETSTRINNENE  



De laveste ansiennitetstrinnene er erstattet med en ny, høyere garantilønn som gjelder fram 
til 6 års lønnsansiennitet. Dette gjelder for alle stillingsgrupper unntatt «Stillinger uten 
særskilt krav til utdanning». Endringen har sammenheng med bedre bestemmelser for 
lønnsansiennitet. Med godskriving av all tidligere privat og offentlig tjeneste vil få 
arbeidstakere tiltre stilling etter 30.4.2022 med kortere lønnsansiennitet enn 4 år. Det lå 
derfor til rette for en vesentlig økning på garantilønnsnivåene på 0 og 2 år. For 
arbeidstakerne som er ansatt per 30.4.2022 og som har mindre enn 4 års lønnsansiennitet, 
betyr endret lønnsnivå at disse får et ytterligere lønnstillegg. 
 
IKKE LOKALE FORHANDLINGER ETTER HTA KAP. 4.2.1 
Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2022. Lokale 
lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3 og 5 holdes på vanlig måte.  
 
ØKONOMI 2023 
Økte godtgjøringssatser for særskilt arbeidstid gis fra 1.1.2023. Det samme gjelder eget 
lønnstillegg til arbeidstakere med minst 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Adjunkt med 
tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning», «Lektor og Stillinger  
med krav om mastergrad» og «Lektor med tilleggsutdanning» 
 

 
 
 
AVSTEMNINGSREGLER 
De er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet i KS, § 5 Avstemning, hvor det heter: 
 
1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for uravstemning blant medlemmer 
som omfattes av avtalene.  
2. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av  
de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer minst halvparten av 
arbeidstakerne hos medlemmene som avgis stemmer, svarer JA til det anbefalte 
forhandlingsforslag. Antall arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges 
til grunn.  
 
Uravstemning hos medlemmene betyr at dersom det nødvendige antall stemmer *ja*, vil 
meklingsløsningen være gjeldende tariffavtale for KS´ tariffområde fra 1.5.2022. Dette 
forutsetter at den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet.  



Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som stemmer JA, vil det 
foreliggende meklingsforslaget som helhet være forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS’ 
tariffområde kan være gjenstand for arbeidskamp. 
 
Vurdering: 
 
KS og forhandlingsammenslutningen har etter meklingen komet frem til en enighet med LO, 
UNIO kommune, YS kommune og Akademikerene. KS anbefaler medlemmende å stemme 
JA i uravstemningen. 
 
Kommunedirektøren tilråder Frøya kommune å si ja til forslag til ny hovedtariffavtale for 
perioden 01.05.22 – 30.04.24. Frist for avstemning er 21.juni. 
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A-rundskriv nr.: 3-2022 
Dokument nr.: 22/00162-10 
Arkivkode: 0 
Dato: 01.06.2022 
Saksbehandler: KS Forhandling 

  
 
 
Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten 
 
 

Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2022 - Meklerens forslag på 
uravstemning blant KS´ medlemmer 

 

MEKLINGSLØSNING 

Etter 13 timers mekling på overtid med alle forhandlingssammen-
slutningene, la mekleren kl. 13.00 den 24. mai 2022 fram forslag til 
løsning ved tariffrevisjonen 2022.  
 
KS og alle forhandlingssammenslutningene, LO Kommune, Unio, YS 
Kommune og Akademikerne Kommune anbefalte det fremlagte 
forslaget, og resultatet sendes med dette til uravstemning.  
 
Skolenes Landsforbund har meldt plassfratredelse og er i streik fra 
8.6.2022. Norsk Lektorlag har meldt plassoppsigelse og varslet at de 
senere vil komme tilbake med plassfratredelse (navneliste over 
streikende). Vi har p.t. ikke fått tilsvarende meldinger fra 
Utdanningsforbundet. På ks.no vil det fortløpende orienteres om 
situasjonen for disse tre organisasjonene.  

HOVEDTARIFFAVTALEN VEDTAS VED URAVSTEMNING 

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som omfattes 
av Hovedtariffavtalen, deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller 
nei til meklerens forslag. Den 3. juni 2022 vil alle stemmeberettigede 
få tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt 
til postmottak. KS anmoder alle om å svare på uravstemningen så 
snart som mulig og innen fristen som er 21. juni. 
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FORHANDLINGS- OG MEKLINGSFORLØP 

Forhandlingene ble åpnet den 6. april 2022. Det ble gjennomført 
flere forhandlingsmøter før forhandlingsbrudd den 29. april 2022. 
Riksmekleren åpnet meklingen 2. mai 2022 og nedla forbud mot 
arbeidskamp. Samme dag leverte forhandlingssammenslutningene 
plassoppsigelse. Fristen var midnatt den 23. mai 2022, men det 
anbefalte meklingsforslaget var klart først etter 13 timer mekling på 
overtid.  
 

HVORDAN SVARER MEKLINGSLØSNINGEN PÅ KOMMUNESEKTORENS 
PRIORITERINGER? 

Alle fylkeskommunene og 76 prosent av kommunene har behandlet 
innspill til tariffoppgjøret politisk. Årets debatthefte hadde tre 
spørsmål om kommunenes behov for økonomisk innretning ved 
tariffoppgjør. Gjennomgående var tilbakemeldingene at det skulle 
gis sentrale lønnstillegg til alle og gjøres tariffendringer som 
prioriterte turnusstillinger og rekrutteringsbehov i sektoren. 
 
Den økonomiske rammen skulle ta hensyn til både kommune-
økonomien, situasjonen i konkurranseutsatt næringsliv og ivareta 
kommunesektorens rekrutteringsbehov. 
 
KS vurderer at meklingsforslaget så godt som mulig balanserer vårt 
mandat og posisjoner opp mot partenes ulike krav. Resultatet er i 
tråd med frontfagsmodellen som norm for lønnsdannelsen over tid. 
De siste fem årene har lønnsveksten i kommunesektoren vært 0,3 
prosentpoeng lavere enn både industrien og staten. Det er bak-
grunnen for at KS i år bidro til en løsning som ligger noe høyere enn 
anslaget i frontfaget. Oppgjøret har en økonomisk ramme beregnet 
til på 3,84 prosent. Det er i 2022 gitt sentralt lønnstillegg til alle 
ansatte på mellom 12.000 og 16.800 kroner, avhengig av 
utdanningsnivå og ansiennitet. 
 
Andre elementer i meklingsløsningen er blant annet høyere start-
lønn for nyutdannede arbeidstakere, bedre lønnsrettigheter ved 
relevant videreutdanning og all arbeidserfaring vil inngå i lønns-
ansienniteten. Fra 1. januar 2023 gis økt godtgjøring for 
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turnusarbeid samt et ekstra kronetillegg på mellom 4.500 og 7.000 
kroner til utvalgte stillingsgrupper med lang ansiennitet, i hovedsak 
lærere.  
 
Bedre løsninger for kvelds- og helgearbeid for sykepleiere, helse-
fagarbeidere og andre som jobber turnus vil bidra til å mobilisere, 
rekruttere og beholde ansatte i helse- og omsorgssektoren i 
kommunene. Et viktig mål i dette oppgjøret har nettopp vært at 
kommunene skal kunne rekruttere, mobilisere og beholde ansatte, 
og fortsette å tilby innbyggerne tjenester med høy kvalitet. 

ÅRSLØNNSVEKSTRAMMEN 2021 - 2022 

Den beregnede årslønnsvekstrammen for 2021-2022 er slik: 

Kap. 4-stillinger 
Kommuner og 

fylkeskommuner Kommuner Fylkeskommuner 

Overheng til 2022 1,7 %1 1,7 % 1,7 % 
Anslag glidning i 2022 0,2 % 0,2 % 0,2 % 
Sentrale tillegg per 1.5.2020 1,94 % 1,95 % 1,82 % 
Anslag årslønnsvekst 2021 til 
2022 3,84 %  3,85 % 3,72 % 
Anslag overheng til 2023 1,0 % 1,0 % 0,9 % 

SENTRALE TILLEGG PR. 1.5.2022 

Det gis sentrale lønnstillegg mellom kr 12.000 og kr 16.800 avhengig 
av ansiennitet og stillingsgruppe. De fleste ansatte med under 4 års 
ansiennitet får ytterligere lønnstillegg mellom kr 3.500 og kr 21.200.  
 
Ledere i kapittel 4 gis et lønnstillegg på 2,6 prosent og helt frikjøpte 
tillitsvalgte skal fra 1.5.2022 ha minst kr 476.000 i årslønn. 

 
1 I 2021 førte streik til at Unio-medlemmer fikk utbetalt ny lønn senere enn øvrige ansatte. 
Forhandlingsøkonomisk påvirket det overhenget til 2022. Det ble i denne meklingen tatt 
høyde for å motvirke en slik effekt. Det er i beregningene derfor lagt til grunn et overheng på 
1,7 prosent og ikke 1,8 prosent.  
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ENDRINGER I GARANTILØNNSTABELLEN OG YTTERLIGERE TILLEGG PER 
1.5.2022 PÅ DE LAVESTE ANSIENNITETSTRINNENE  

De laveste ansiennitetstrinnene er erstattet med en ny, høyere 
garantilønn som gjelder fram til 6 års lønnsansiennitet. Dette gjelder 
for alle stillingsgrupper unntatt «Stillinger uten særskilt krav til 
utdanning». Endringen har sammenheng med bedre bestemmelser 
for lønnsansiennitet. Med godskriving av all tidligere privat og 
offentlig tjeneste vil få arbeidstakere tiltre stilling etter 30.4.2022 
med kortere lønnsansiennitet enn 4 år. Det lå derfor til rette for en 
vesentlig økning på garantilønnsnivåene på 0 og 2 år. For arbeids-
takerne som er ansatt per 30.4.2022 og som har mindre enn 4 års 
lønnsansiennitet, betyr endret lønnsnivå at disse får et ytterligere 
lønnstillegg. 

IKKE LOKALE FORHANDLINGER ETTER HTA KAP. 4.2.1 

Det var ikke rom for å avsette midler til lokale lønnsforhandlinger i 
kapittel 4 i 2022. Lokale lønnsforhandlinger etter HTA kapittel 3 og 5 
holdes på vanlig måte.  

ØKONOMI 2023 

Økte godtgjøringssatser for særskilt arbeidstid gis fra 1.1.2023. Det 
samme gjelder eget lønnstillegg til arbeidstakere med minst 16 års 
ansiennitet i stillingsgruppene «Adjunkt med tilleggsutdanning og 
Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning», «Lektor og Stillinger 
med krav om mastergrad» og «Lektor med tilleggsutdanning».  

ÅRSLØNNSVEKSTRAMMEN 2022 – 2023 

Årslønnsvekstramme 2022-2023 Kapittel 4 

Anslag overheng til 2023 1,0 % 

Anslag glidning i 2023 0,2 % 

Sentrale tillegg per 1.1.2023 0,1 % 

Økte satser for kveld/natt og lør/søn 0,4 % 

Anslag årslønnsvekst 2022-2023 1,7 % 

 
Merk at reguleringsbestemmelsen for 2. avtaleår fortsatt legger opp 
til at det skal gjennomføres mellomoppgjør i 2023. 
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ENKELTELEMENTER I MEKLERENS FORSLAG 

Dette rundskrivet gir ikke uttømmende informasjon om detaljene i 
forhandlingsløsningen. Rundskrivet omhandler de viktigste endring-
ene og må også leses i sammenheng med det samlede meklings-
forslaget som er vedlagt. En mer utfyllende beskrivelse av hvordan 
lønns- og tariffendringene skal iverksettes, kommer i eget rundskriv 
som sendes ut i slutten av juni.  

Lørdags- og søndagstillegg (HTA kap. 1, pkt. 5.2) 
Fra og med 1.1. 2023 endres bestemmelsen og vil være lik for alle 
arbeidstakere. Ny regulering består av en minstesats på 22 % av 
timelønn (likevel ikke lavere enn kr 70 per arbeidede time), og gir en 
betydelig økning av godtgjørelsen for lørdags- og søndagsarbeid. 

Kvelds- og nattillegg (HTA kap. 1, pkt. 5.2) 
Fra og med 1.1 2023 splittes kvelds- og nattillegget for arbeidstakere 
som arbeider etter skift- eller turnusplaner, ved at tillegget for natt-
arbeid (mellom kl. 21.00 og 06.00) endres fra kr 56 per arbeidede 
time til minst 25 % av timelønn (likevel ikke lavere enn kr 70) per 
arbeidede time. Endringene gir en betydelig økning av tillegget. 
 
Kvelds- og nattillegget for andre arbeidstakere splittes ikke, men 
heves fra kr 28 til kr 32 per arbeidede time. 

Amming (HTA kap. 1, pkt. 8.3.4) 

Bestemmelsen endres slik at det som hovedregel kun gis fri med 
lønn i barnets første leveår. Arbeidstaker har rett til permisjon for å 
amme, også utover dette, jf. aml. § 12-8. Dersom det foreligger sær-
skilte behov hos barnet gis det fri med lønn også utover barnets 
første leveår. 

Lønnsansiennitet (HTA kap. 1, pkt. 12.1.1) 
Bestemmelsen er endret slik at alle arbeidstakere får medregnet all 
privat tjeneste ved tilsetting. Dette gjelder kun for nye tilsettinger 
etter 30.4.2022.  
 
Endringen vil føre til at mange nye ansatte vil få en høyere 
ansiennitet og dermed høyere startlønn.  
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Det er også avtalt at det, som en midlertidig ordning, og etter 
drøfting med berørte tillitsvalgte, kan gis tilleggsansiennitet ved 
særskilte rekrutteringsutfordringer. Det vil da være mulig for 
kommunene/fylkeskommunene/bedriftene å fastsette en høy 
lønnsansiennitet, med tilhørende høyere startlønn, uten at dette 
skaper utilsiktede lønnsrelasjoner på sikt.  

Hovedtariffavtalen kap. 4.0 Innledende merknader 
Bestemmelsen har fått et nytt og viktig punkt. Arbeidstaker som har 
fullført relevant videreutdanning etter avtale med arbeidsgiver, og i 
tråd med kommunens/fylkeskommunens kompetanseutviklingsplan, 
får rett til opprykk til relevant ny stillingskode hvis den ansatte opp-
fyller kravene til høyere plassert stillingsgruppe.  
 

INFORMASJONSKONFERANSE 

Den 9. juni 2022 vil det bli arrangert en digital informasjons-
konferanse om iverksetting av hovedtariffoppgjøret 2022. KS vil 
etter svarfristens utløp, gjennom www.ks.no og eget B-rundskriv 
(iverksettings-rundskriv), informere nærmere om resultatet av 
uravstemningen og om iverksetting av resultatet.  
 

AVSTEMNINGSREGLER 
Vi avslutter med å minne om reglene for uravstemning i KS 
tariffområde. De er fastsatt i Vedtektene for Arbeidsgivervirksomhet 
i KS, § 5 Avstemning, hvor det heter: 
 
1. Hovedtariffavtale og Hovedavtale skal være gjenstand for 

uravstemning blant medlemmer som omfattes av avtalene.  
 

3. Ved uravstemning anses en tariffavtale som vedtatt når 1/3 av 
de avgitte stemmer fra medlemmene, og som representerer 
minst halvparten av arbeidstakerne hos medlemmene som avgis 
stemmer, svarer JA til det anbefalte forhandlingsforslag. Antall 
arbeidstakere i fast stilling pr. 1. januar i avstemningsåret legges 
til grunn.  
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Uravstemning hos medlemmene betyr at dersom det nødvendige 
antall stemmer *ja*, vil meklingsløsningen være gjeldende 
tariffavtale for KS´ tariffområde fra 1.5.2022. Dette forutsetter at 
den enkelte arbeidstakerorganisasjon også har akseptert resultatet. 
Dersom det ikke er et nødvendig antall KS-medlemmer som 
stemmer JA, vil det foreliggende meklingsforslaget som helhet være 
forkastet fra arbeidsgiversiden, og hele KS’ tariffområde kan være 
gjenstand for arbeidskamp.  
 
 
 
 
Tor Arne Gangsø 
Arbeidslivsdirektør    Hege Mygland 
      Avdelingsdirektør 
 
 
 
Vedlegg: 

• Meklerens forslag  
(merk at Meklerens forslag i sak 2022-032 mellom KS og Unio er 
likelydende med meklingsforslaget i dette vedlegget, bortsett fra at 
reforhandlingsklausulen i pkt IV bokstav n) ikke er med) 
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MEKLERENS FORSLAG 

  
  
  
I sakene 2022-030, 2022-031 og 2022-033 mellom 

  
  
LO KOMMUNE (Sak 2022-030)  
YS KOMMUNE (Sak 2022-031)  
AKADEMIKERNE KOMMUNE (Sak 2022-033)  
  
på den ene side  
  
og  
  
KS KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON 
  
på den annen side  
  
vedrørende tariffrevisjonen 2022 – 
Hovedtariffoppgjøret  
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I ØKONOMI PR. 1. MAI 2022 
 

A. HTA kapittel 4 – sentrale tillegg pr. 1.5.2022 

Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis sentrale lønnstillegg pr. 
1.5.2022 slik:  

Stillingsgrupper Sentrale lønnstillegg - pr. 1.5.2022 

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år 

G
ru

pp
e 

1 

Stillinger uten 
særskilt krav til utd- 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsv. 
fagarbeiderstillinger 

14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 

Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning 

14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 14 300 

G
ru

pp
e 

2 

Lærer og Stillinger 
med krav om 3-årig 
U/H-utdanning 

14 700 14 700 14 700 14 700 14 700 14 700 14 800 

Adjunkt og Stillinger 
med krav om 4-årig 
U/H-utdanning 

14 800 14 800 14 800 14 800 14 800 15 800 16 800 

Adjunkt med 
tilleggsutd. og 
Stillinger med krav 
om 5-årig U/H-utd. 

15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 15 300 

Lektor og Stillinger 
med krav om 
mastergrad 

15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 

Lektor med 
tilleggsutdanning 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 16 100 

Stillingsgrupper 
Ytterligere lønnstillegg per 

1.5.2022 
Ans. 0 år Ans. 2 år 

G
ru

pp
e 

1 

Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger 11 000 3 500 

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 10 700 3 500 

G
ru

pp
e 

2 

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 20 900 10 200 

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 21 200 10 400 

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-
årig U/H-utdanning 15 000 5 000 

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 15 500 5 700 

Lektor med tilleggsutdanning 16 100 5 700 
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B. Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – tabell pr. 
1.5.2022 

Stillingsgrupper 
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 1.5.2022 

  
Garanti- lønn 

2 år 
Ans.tillegg 

4 år 
Ans.tillegg 

6 år 
Ans.tillegg 

8 år 
Ans.tillegg 

10 år 
Ans.tillegg 

16 år 
Ans.tillegg 

G
ru

pp
e 

1 

Stillinger uten 
særskilt krav til 
utdanning 

Tillegg 
for ans.  

324 900 

6 500 2 800 3 000 8 100 46 300 39 800 

Laveste 
årslønn 

331 400 334 200 337 200 345 300 391 600 431 400 

Fagarbeiderstillinger/ 
tilsv. 
fagarbeiderstillinger 

Tillegg 
for ans.  

389 000 

4 200 11 400 43 800 11 900 

Laveste 
årslønn 

393 200 404 600 448 400 460 300 

Stillinger med krav 
om fagbrev og 1-årig 
fagskoleutdanning 

Tillegg 
for ans.  

411 000 

4 200 11 400 41 800 13 000 

Laveste 
årslønn 

415 200 426 600 468 400 481 400 

G
ru

pp
e 

2 

Lærer og Stillinger 
med krav om 3-årig 
U/H-utdanning 

Tillegg 
for ans.  

459 100 

10 200 10 200 50 400 8 000 

Laveste 
årslønn 

469 300 479 500 529 900 537 900 

Adjunkt og Stillinger 
med krav om 4-årig 
U/H-utdanning 

Tillegg 
for ans.  

500 100 

10 300 20 200 22 300 13 000 

Laveste 
årslønn 

510 400 530 600 552 900 565 900 

Adjunkt med 
tilleggsutdanning og 
Stillinger med krav 
om 5-årig U/H-
utdanning 

Tillegg 
for ans.  

535 000 

5 100 12 400 19 700 40 500 

Laveste 
årslønn 

540 100 552 500 572 200 612 700 

Lektor og Stillinger 
med krav om 
mastergrad 

Tillegg 
for ans.  

563 800 

5 500 5 200 31 200 55 900 

Laveste 
årslønn 

569 300 574 500 605 700 661 600 

Lektor med 
tilleggsutdanning 

Tillegg 
for ans.  

582 300 

5 500 8 000 29 200 66 000 

Laveste 
årslønn 

587 800 595 800 625 000 691 000 

Med virkning fra 1.5.2022 erstattes de laveste ansiennitetstrinnene med en 
ny, høyere garantilønn som gjelder fram til 6 års ansiennitet. Dette gjelder 
for alle stillingsgrupper, unntatt stillingsgruppen «Stillinger uten særskilt 
krav til utdanning».  
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C. HTA kapittel 4 – Generelt tillegg til arbeidsledere, 
fagledere og ledere pr. 1.5.2022 

Ansatte i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459, 7951 
og 7954 gis et lønnstillegg på 2,6 % av den enkeltes grunnlønn pr. 
30.4.2022. Virkningsdato er 1.5.2022. 
 

D. HTA kapittel 3 pkt. 3.5 

Med virkning fra 1.5.2022 heves minimumsavlønning av frikjøpt 
tillitsvalgt med hel permisjon etter Hovedavtalen del B § 3-3 c) til kr 
476 000,-. 
 

II ØKONOMI 2023 
 
A. Med virkning fra 1.1.2023 økes og endres godtgjøring for 

særskilt arbeidstid, jf. HTA kapittel 1 pkt. 5.2 og 5.4 slik det 
framgår av pkt. III B. 
 

B. Med virkning fra 1.1.2023 gis følgende generelle tillegg til 
arbeidstakere med 16 års ansiennitet eller mer i følgende 
stillingsgrupper:  

− Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 
5-årig U/H-utdanning: kr 4500,-. 

− Lektor og Stillinger med krav om mastergrad: kr 6000,-. 
− Lektor med tilleggsutdanning; kr 7000,-. 

 
Garantilønn økes tilsvarende fra samme dato.  
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III HOVEDTARIFFAVTALEN 1.5.2022-30.4.2024  
 

A. Kapittel 6 Varighet og regulering 2. avtaleår 

 
6.1 Hovedtariffavtalen gjøres gjeldende fra 1.5.2022 til 
30.4.202224. 
 

Hvis Hovedtariffavtalen til den tid ikke er sagt opp av noen 
av partene med 3 – tre – måneders skriftlig varsel, er den 
fremdeles gjeldende i 1 – ett – år om gangen med samme 
gjensidige oppsigelsesfrist. 

 
6.2 Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger 

mellom KS og forhandlingssammenslutningene om 
eventuelle lønnsendringer for 2. avtaleår. 

 
Partene er enige om at forhandlingene skal føres på 
grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på 
forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. 
Lønnsutviklingen i 2022 for arbeidere og funksjonærer i 
industrien i NHO-området, øvrige offentlige ansatte og 
andre sammenlignbare tariffområder legges til grunn for 
forhandlingene. En troverdig ramme for lønnsutviklingen i 
frontfaget i 202123 er også en del av grunnlaget.  
 
Hvis partene ikke blir enige ved forhandlinger, kan partene si 
opp Hovedtariffavtalen innen 14 – fjorten – dager etter at 
forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten – dagers 
varsel – med utløp tidligst 1.5.202123.  
 
Partenes valgte organer (representantskap, landsstyre, 
hovedstyre) skal ha fullmakt til å godkjenne et 
forhandlingsresultat eller meklingsresultat. 
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B. Endringer i HTA kapittel 1, 3 og 4 samt vedlegg 1 og 3  

Endringer fremkommer i fet kursiv og gjennomstreket tekst. 
Kommentarer er merket med understrek og er ikke en del av den 
endelige tariffteksten.  
 
HTA kapittel 1 
 
2.3.2  Midlertidig tilsetting – innleie 
Arbeidsgiver skal minst to ganger i året informere og drøfte 
prinsippene for bruk av oppdragstakere, innleid arbeidskraft og 
midlertidige tilsettinger iht. arbeidsmiljøloven § 14-9. Unntatt herfra 
er vikariater. Arbeidsmarkedstiltak forutsettes behandlet etter 
regler som gjelder for disse. 
 
4.2.5  Kulturskole     Nytt punkt 
Ansatte i kulturskole har et ordinært brutto årsverk på 1950 timer. 
Med mindre annet avtales lokalt, gjelder som et utgangspunkt en 
planfestet arbeidstid på 1300 timer. I denne tiden ligger et 
undervisningsomfang på inntil 741 klokketimer. 
 
5.2  Lørdags- og søndagstillegg     Fra 1.1.2023 gjelder følgende: 
5.2.1 Arbeidstaker som har sin arbeidstid regulert i sentrale særavtaler 
Fra 1.10.2020 gjelder følgende: For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 
lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 53,- pr. 
arbeidet time.  
 
5.2.2 For arbeidstakere som ikke faller inn under 5.2.1  
For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag 
betales et tillegg på minst 22 %. Tillegget skal ikke være lavere enn 
minst kr 70,- pr. arbeidet time. 
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  Fra 1.1.2023 utgår tabellen 

for timene  pr. arbeidet time  
0-289*  minst kr 53,-  
290 til 349*  minst kr 100,-  
350* +  minst kr 150,-  

  
* Antall timer pr. kalenderår  

 
Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig 
av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. 
Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.  
Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele 
kommunen/virksomheten*. 
* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.  
 
5.4 Kvelds- og nattillegg  Fra 1.1.2023 gjelder følgende: 
5.4.1 For arbeidstakere som arbeider etter skift- eller turnusplaner 
(skiftende arbeid fra dag til dag og/eller uke til uke), betales et 
tillegg på minst kr 56,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom 
kl. 17.00 og kl. 06.00 21.00. 
 
For ordinært arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00 betales et tillegg på 
minst 25 % per arbeidet time. Tillegget skal ikke være lavere enn 
minst kr 70,- pr. arbeidet time. 
 
Tillegget betales også til arbeidstakere ved helseinstitusjoner som 
dekker en del av en turnusplan, selv om vedkommende utelukkende 
har kvelds- og nattjeneste.  
Lærlinger og unge arbeidstakere tilstås minst kr 30,-. 32,-  
 
Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig 
av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. 
Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger.  
 
Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele 
kommunen/virksomheten*. 
* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.  
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Fra 1.1.2023 gjelder følgende: 
5.4.2 Arbeidstakere som ikke kommer inn under punkt 5.4.1, tilstås 
minst kr 28,- 32,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl. 
17.00 og kl. 06.00. 
 
Det kan etter drøftinger fastsettes ulike satser for tillegget avhengig 
av arbeidsbelastning, arbeidstidsordning eller andre lokale behov. 
Tilleggene bør innrettes slik at det stimulerer til flere hele stillinger. 
 
Det bør som hovedregel være samme prinsipper for satsene i hele 
kommunen/virksomheten*. 
* Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune.  

 
8.3.4 Amming 
Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å 
amme sitt barn i barnets første leveår. Ved særskilt behov hos 
barnet gis fri med lønn også ut over barnets første leveår. 
 
 
12.1.1 Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler:  
All tidligere privat og offentlig tjeneste godskrives i lønnsansienniteten.  
Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning medregnes også 
arbeid i hjemmet med inntil 6 år.  
 
Omsorgstjeneste godskrives med inntil 3 år. Med omsorgstjeneste menes 
omsorg for barn eller pleie av eldre eller syke. 
 
Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden 
medregnet i lønnsansienniteten.  
Verneplikt godskrives i lønnsansienniteten. 
 
Ved tilsetting i stilling uten særskilt krav om utdanning godskrives all 
tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat 
tjeneste regnes også arbeid i hjemmet med inntil 6 år.  
 
Ved tilsetting i annen stilling godskrives offentlig tjeneste fullt ut. I tillegg 
godskrives lønnsansiennitet for tidligere privat tjeneste som er av 
betydning for stillingen. Dette punktet gjelder også der det har vært 
avbrudd i tjenesten.  
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For undervisningspersonale godskrives i tillegg lønnsansiennitet for 
privat tjeneste etter fullført faglig og pedagogisk utdanning. 
 
HTA kapittel 3 
 
3.2.2 Lønnsutviklingssamtale 
Dersom en arbeidstaker ber om lønnsutviklingssamtale, skal denne 
gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren. 
Møtetidspunkt for samtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker 
har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. I samtalen skal 
arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som 
kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling. 
For arbeidstaker som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon bør 
lønnsutviklingen i permisjonstiden være et tema i samtalen. 
 
Møtetidspunkt for lønnsutviklingssamtalen avtales innen 14 dager. 
Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. Det skal 
føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det. 
 
3.2.3 Seniorpolitikkske tiltak 
Partene Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal drøfte og 
utvikle en seniorpolitikk virkemidler for å motivere arbeidstakere til 
å stå lenger i arbeid. Kompetanseutvikling er sentralt i disse 
drøftingene. 
Slike Andre virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, redusert 
omfang av nattarbeid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri 
med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. 
 
Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte 
arbeidstaker.  
 
Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og 
orienterer tillitsvalgte om inngåtte avtaler.  
 
3.4.1 Lederavlønning – toppledere Endring pkt. A-C grunnet ny kommunelov 
Lønn til følgende toppledere fastsettes av kommunen/fylkeskommunen/ 
bedriften: 
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A Kommune/fylkeskommune 
Administrasjonssjef/Rådmann Kommunedirektør/øverste 
administrative leder 
Assisterende administrasjonssjef/Assisterende rådmann 

 
B Bedrift  

Administrerende direktør (tilsvarende)/daglig leder 
Generalsekretær 

 
Toppledere kan bistås av tillitsvalgt eller benytte sentral bistand i 
forbindelse med lønnsvurderingen. 
Dersom partene ikke er enige om annet, fastsettes lønn til følgende 
ledere etter forhandlinger: 
 
C Kommune/fylkeskommune 

Rådmannens Kommunedirektørens (tilsvarende) 
toppledergruppe* 
Øverste ansvarlige for arbeidsgiverfunksjonen i kommunen 

 
* Med «rådmannens kommunedirektørens toppledergruppe» forstås 
assisterende kommunedirektør, kommunalsjef, kommunaldirektør, 
etatssjef eller ledere på tilsvarende nivå.  
 

 
HTA kapittel 4 
 
4.0  Innledende merknader    Nytt punkt 5 
5. Gjennomført relevant videreutdanning etter avtale, og i tråd 
med lokal kompetanseutviklingsplan, gir opprykk til relevant ny 
stillingskode hvis den ansatte oppfyller kravene til høyere plassert 
stillingsgruppe. 
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Vedlegg 1  Stillingskoder med hovedbenevnelse, 
rapporteringsbenevnelser, stillingsgruppe og merknader 
 
Stillingskode 7960 Lærer uten godkjent utdanning endres til 7960 
Undervisningsstilling uten godkjent utdanning. 
Stillingskode 7076 Hjelpepleier endres til 7076 
Helsefagarbeider/Hjelpepleier. 
 
 

Vedlegg 3  Retningslinjer for lokale forhandlinger – God 
forhandlingsskikk 
 
I drøftingsmøte tar partene blant annet opp: Endret kulepunkt 4 
• hvem som omfattes av forhandlingene, herunder hvordan 

lønnsfastsettelsen for forholdet til de uorganiserte skal skje. 

 
Gjennomføring av forhandlinger etter kapittel 4 punkt 4.2.1 
Endret kulepunkt 5 
• Tilbudet skal omfatte den samlede lønnsendringen for 

eventuelle tilbud til uorganiserte, angitt på stillingskategori. 
 
 

IV TIL PROTOKOLL 

a) Heltidskultur 

Hovedtariffavtalen legger til grunn at det som hovedregel skal 
tilsettes i heltidsstilling, og at det skal utarbeides retningslinjer med 
formål om å øke antall heltidstilsatte. For å nå målsettingen om en 
heltidskultur oppfordrer de sentrale parter til at det utarbeides en 
strategi for arbeidet med heltidskultur. Strategien utarbeides i 
samarbeid med de tillitsvalgte. 
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Partene sentralt skal på bakgrunn av ny innsikt (fra Tørn-prosjektet, 
kommende FoU om kostnader ved heltid og annen kunnskap), i 
løpet av høsten 2022 starte arbeidet for å vurdere behovet for å 
endre enkelte bestemmelser i HTA. Dette for å bidra til målet om en 
heltidskultur. På bakgrunn av ny kunnskap skal partene revidere 
«Veileder for utvikling av lokale retningslinjer». 
 

b) Rekruttering 

Som en midlertidig ordning kan det, etter drøfting med berørte 
tillitsvalgte, gis tilleggsansiennitet ved særskilte 
rekrutteringsutfordringer. 

c) Partssammensatt utvalg – sentrale lønns- og 
stillingsbestemmelser 

Det nedsettes et partssammensatt utvalg om sentrale lønns- og 
stillingsbestemmelser i KS-området. Partene skal blant annet 
vurdere om tariffavtalens bestemmelser i praksis godt nok legger til 
rette for bruk av lønn som virkemiddel blant annet for å rekruttere 
og beholde kompetanse.  
Utvalget kan initiere relevante kartlegginger, f.eks. for å få oversikt 
over bruk av lønn og ulike lønnstiltak for å rekruttere og beholde 
kompetanse, samt virkningene av disse.  
 
Utvalget avslutter arbeidet så raskt som mulig, men senest innen 31. 
januar 2024.  
 

d) Partssammensatt utvalg – Reisetid/vakt på vaktrom 
 
Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal 
vurdere behovet for endringer i avtaleverket knyttet til reisetid og 
vakt på vaktrom samt avklaring av kompensasjon for dette. Utvalget 
skal kartlegge praktiseringen av HTA kapittel 1 § 4 punkt 4.7 og HTA 
kapittel 1 § 4 punkt 4.3.1 vakt på vaktrom.  
 
Utvalget leverer rapport innen 31. januar 2024. 
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e) Partsarbeid – hjemmekontor  

 
Det igangsettes i løpet av høsten 2022 et partsarbeid som skal 
avklare hva slags behov det er for felles retningslinjer, særskilt 
regulering eller lignende i forbindelse med hjemmekontor. Partene 
bør blant annet avklare forhold rundt forsikring, personvern, og 
følgene av endringene i hjemmekontorforskriften.  
Det lages en oppsummering av arbeidet innen 1. desember 2022 
(eventuelt en foreløpig oppsummering). 
 

f) Partssammensatt utvalg – HTA vedlegg 1 

Det nedsettes et partssammensatt utvalg som i tariffperioden skal 
gjennomgå HTA vedlegg 1. Utvalget skal vurdere stillingskoder, 
hovedbenevnelser, rapporteringsbenevnelser og merknader på 
bakgrunn av krav til stillingene, arbeidstakernes kompetanse, 
endringer i utdanningsløp og nye utdanningskrav, samt 
arbeidsgivers behov. Krav som ikke er imøtekommet i 
hovedtariffoppgjøret 2022 gjennomgås konkret i utvalget. I tillegg 
må behovet for lønnsstatistikk hensyntas.  
 
Utvalget leverer rapport innen 31. januar 2024. 
 

g) Endring av ansiennitetsbestemmelsene i HTA kapittel 1 § 
12, pkt. 12.1 

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting, jf. HTA kap. 1 pkt. 12.1.1. 
Endrede bestemmelser om godskrivning av all privat tjeneste endrer 
ikke den fastsatte lønnsansiennitet for arbeidstakere som har 
tiltrådt før 1. mai 2022. 
 

h) Veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling 

Veilederen fra det partssammensatte utvalget om kompetanse blir 
redigert etter endringene som er gjort i tariffoppgjøret. Det blir en 
felles lansering av veilederen høsten 2022.  
 



 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Garantiordning for stillinger uten særskilt krav om 
utdanning  

Utregnet laveste årslønn for stillingsgruppen «Stillinger uten særskilt 
krav om utdanning», på 16-årstrinnet, skal av partene reguleres slik 
at den minst tilsvarer 75 % av gjennomsnittlig utregnet laveste 
årslønn på 16-årstrinnet for stillingsgruppene (slik stillingsgruppene 
fremgår pr. 1.5.2022) i kapittel 4. 
 

j) Stillingskode 7730 Stilling med krav om 4-årig 
spesialutdanning med 1 års nødvendig tilleggsutdanning 

Med «4-årig spesialutdanning» menes 3-års profesjonsutdanning 
med ytterligere 60 studiepoeng spesialisering/fordypning innenfor 
eget fagfelt utover grunnutdanningen. For å være aktuell for 
stillingskoden, må arbeidstaker i tillegg ha 60 studiepoeng 
tilleggsutdanning som anses som relevant og nødvendig for 
stillingen. Arbeidsgiver må ved tilsetting foreta en konkret vurdering 
av hvem som skal plasseres i stillingskoden, ut fra innhold og krav til 
den enkelte stilling.  
 

k) Undervisning etter integreringsloven  

Partene er enige om at det er en særlig utfordring å dekke 
opplæringsbehovet iht. integreringsloven, og at det ofte er behov 
for en annen forlegning av årsverket enn i 
grunnskolen/videregående opplæring. Det bes om at de lokale 
parter tar hensyn til dette særlige behovet ved eventuelle 
forhandlinger om arbeidsårets lengde.  
 

l) Arbeidstid på reiser for undervisningspersonalet 

Det vises til protokoll inngått 1. juli 2005. Reglene for arbeidstid på 
reiser gjeldende pr 30. april 2004 videreføres frem til 30. april 2024.  
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m) Redaksjonsutvalg 

Det nedsettes et utvalg som redaksjonelt gjennomgår 
Hovedtariffavtalen før trykking. 
 

n) Reforhandlingsklausul 

Dersom andre organisasjoner i forhandlinger, mekling eller 
nemndsbehandling oppnår bedre resultat enn det som følger av 
denne protokoll, forbeholdes retten til å kreve opptatt nye 
forhandlinger. 
 
 

V  PARTENES ØVRIGE KRAV 
Partenes øvrige krav tas ikke til følge. 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/991    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2022  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

Møteplan 2. halvår 2022 
 

 
Utvalg August September Oktober November Desember Januar-23 

KST 
 

01.09 
29.09 

25.10 
 

01.12 
15.12 

26.01 

FSK 16.08 
 

06.09 
20.09 

04.10 
18.10 

08.11 B 
09.11 B 
22.11 

06.12 17.01 

HOOK 18.08 15.09 13.10 03.11 B 
17.11  

07.12  12.01 

HOAT 23.08** 
TSU 

13.09  11.10 03.11 B 
15.11  

13.12** 
TSU 

10.01 

FEB  14.09 12.10 03.11 B 07.12  11.01 
 
 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 
• Kommunestyret, torsdager med møtestart kl. 10.00. Unntak 25.10 som er tirsdag 
• Formannskapet, tirsdager med møtestart kl. 09.00 
• Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur, torsdager med møtestart kl. 09.00. Unntak 

07.12 som er onsdag 
• Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester, tirsdager med møtestart kl. 09.00  
• Frøya eldre- og brukerråd, onsdager med møtestart kl. 10.00 
• Frøya ungdomsråd mandager med møtestart kl. 15.30 
• Kontrollutvalget onsdager med møtestart kl. 10.00 
 
 
Merknader til møteplanen: 
 
* *    Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) 



B budsjettmøte 
 
• Budsjettmøte formannskapet tirsdag 08. og onsdag 09. november 
• Budsjettmøte HOOK og HOAT, FEB 03.11.22 (FUR inviteres også)  
• Budsjettmøte kommunestyret torsdag 15. desember 
• Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  
• Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1192    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 
 

• Valg av innføringsløp helseplattformen 
• Status flyktninger 
• Diverse fra driften 
• Evt andre orienteringer i møtet 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1189    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
 
Fire grunngitte spørsmål til ordfører Kristin Furunes Strømskag i kommunestyremøtet 16. juni 2022  

Teksten er lang, så jeg beklager. Jeg ønsker dog å få belyst spørsmål rundt den planlagte fisjonen med 
TrønderEnergi AS, der Frøya kommune er deleier, til et nytt «fornybarkonsern» og kommunedirektørens råd 
utover malen TrønderEnergi AS presenterte til avstemning i KS 19. mai 2022 

Daglig leder i TrønderEnergi AS S.Gjersvold svarte i kommunestyremøtet 19. mai 2022 på spørsmål om 
hvilken fornybar energi det planlagte «Fornybarkonsernet» ville satse på:  

«Vindkraft i den grad kommunene er positive og det ikke er i strid med reindrift. Det er ikke aktuelt der 
avtaler ikke er på plass. Vindkraft i Sverige, Finland og Baltikum kunne være aktuelt.»   

Den intense satsingen på vindkraft i Norge skjer uten at folket får delta i debatten om hvilken form for fornybar 
energi vi skal bygge ut. Dette er et stort demokratisk problem. Vindkraftlobbyen med sterke kapitalinteresser 
har siden 2006 fått sette dagsorden på at det er vindkraft og litt sol som skal redde oss fra klimakrisen. 
Det finnes alternativer som geotermisk energi, oppgradering av vannkraftanlegg og ny kjernekraft-teknologi, 
men mye av dette, særlig kjernekraft avspises med et kort: «Dette er uaktuelt i Norge. Det er for dyrt og farlig.  
Vi har ikke kompetansen og ingen vil ha det.»  
Vi må objektivt se på hvordan alle alternativene for grønn energi kommer ut når en stiller disse opp mot 
hverandre, noe forhåpentligvis Energikommisjonen vil ta tak i. 

Imens er det et enormt driv mot mere land- og havvindkraft uten konsekvensanalyse.  

En kort gjennomgang på hvorfor Frøya / Norge ikke bør gjøre de samme feil som Tyskland gjorde / gjør med 
sin katastrofale Energiewende med å satse på mere vindkraft og utelate kjernekraft i møte med utfasing av olje 
og gasskraft.     

«En forutsetning for sol- og vindkraft er at det utgjør en liten andel av den totale energimiksen. Ettersom sol og 
vind leveres til uforutsigbare tider, er man avhengig av et øvrig stabilt kraftnett som håndterer solen og vindens 
variasjoner. I Norge er det vannkraften.  
At vannkraftens tilgjengelige reserver for balansekraft er nesten oppbrukt blir ignorert. 
Videre utbygging av sol og vind vil derfor kreve en tilsvarende mengde balansekraft fra andre energikilder som 
backup når solen ikke skinner eller vinden ikke blåser. 

Kostnadene knyttet til sol- og vindkraft er kun lave dersom man utelater at sol og vind hverken bidrar med 
balansekraft, reaktiv effekt, raske effektreserver eller andre systemtjenester. Dette er noe annen 
kraftproduksjon må bidra med for at systemet skal fungere. Derfor er gass den viktigste balansekraften i 26 
OECD-land. Vind og gass er faktisk så nært knyttet sammen at selv bærekraftsmålene blir umulige å nå. 

Selv med optimistiske anslag, koster vind cirka 1,5 kr/kWh og sol rundt 2,5 kr/kWh (før avgifter, 
investeringsbehov og utbygging av balansekraft). Dette står i sterk kontrast til det markedsanalytikere kaller et 
«missing money problem» i inntjeningen på sol og vind»       
  Nøland & Emblemsvåg NTNU 5.6.22  
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/JxdMz8/nei-sol-og-vindkraft-er-ikke-kostnadseffektivt  



Grafen under viser hvor dårlig fotavtrykk vindkraft har på helse, miljø, klima og økonomi i forhold til 
kjernekraft.       Hesthammer / Merkesdal 2022  
 .  

Grafen 
under viser lønnsomhet - EROI = Economic Return On Investment        ved produksjon av strøm. 
Her kommer solkraft, biomasse og vindkraft dårligst ut.

  

 



 

«Vindkraft i Sverige, Finland og Baltikum kunne være aktuelt.»   

I 2021 kom en rapport fra Sverige om tap av verdi på hus opptil 8 kilometer fra vindkraftverk. Disse 
kostnadene er ikke med prissettingen for vindkraft.            

«Rapporten tar sikte på å analysere den negative kapitaliseringen av vindturbiner på eiendomsverdier i Sverige 
de siste ti årene. Våre konklusjoner viser tydelig en relativt betydelig kapitalisering og at denne 
kapitaliseringen er relativt lokal, innenfor åtte kilometer fra vindkraftverket. Store vindturbiner, eller større 
klynger av vindturbiner i vindparker, påfører eiendommer med lavere verdi en større samfunnsøkonomisk 
kostnad. 

Siden Sverige planlegger å femdoble sin vindkraftproduksjon i løpet av de neste to tiårene, vil disse resultatene 
uten tvil ha politiske konsekvenser. Selv om protestene mot vindkraftutbygging forblir på lokalt nivå, vil 
utvidelsen trolig føre til flere og bedre organiserte protester. Det kan også forventes at eiendomsbesittere vil 
kreve økonomisk kompensasjon for reduserte eiendomsverdier.   

For tiden analyserer en statlig utredning muligheten for å avskaffe kommunenes mulighet til å nedlegge veto 
mot planlagte vindkraftetableringer. Som internasjonal forskning viser, vil et slikt tiltak trolig styrke lokale 
interessenters følelse av maktesløshet og redusere tilliten til samfunnets institusjoner. Dette er et tema utenfor 
rammen av denne artikkelen, men et svært viktig tema for fremtidig forskning.»   The Socio-Economic 
Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study 

 

Spørsmål 1 

Side 20 i TrønderEnergis presentasjon i kommunestyremøtet 19. mai 2022:  

«Oppnådd pris vind nær det dobbelte av verdi fra Roan-transaksjonen i 2021»     

 
I oktober 2021 ble Roan og Storheia vindkraftverk dømt av et enstemmig  
storkammer i Høyesterett for å ha blitt satt opp uten gyldig konsesjon og for å ha krenket reindriftsamenes 
menneskerettigheter. FN anmodet Norge om å stanse før utbyggingen i 2018. Regjeringen mente FNs råd ikke 
var juridisk forpliktende for Norge og ga klarsignal for at jobben kunne fortsette.   
 

Er deler av planene om fisjon mellom TrønderEnergi AS og HitecVision AS til «Fornybarkonsernet» 
basert for å fjerne ansvar for kostnadene som vil påløpe med å ta ned det ulovlige vindkraftverket i Roan 
som TrønderEnergi AS kjøpte av Statkraft i mars 2021 og nå eier 51% sammen med Stadtwerke 
München 49%?  

Med muligheten for styre unna store økonomiske tap gjennom fisjonen,        vil kommunedirektøren 
anbefale at det er etisk riktig for Frøya kommune å stemme for den planlagte fisjonen? 

I kommunestyremøtet 19. mai 2022 presenterte TrønderEnergi AS følgende mål: 

Å etablere et nordisk fornybarselskap med hovedkontor i Trøndelag som vil bidra til grønne 
investeringer, samt nye arbeidsplasser.  

 

TrønderEnergi AS har drevet iherdig lobbyvirksomhet for planer om fisjon med HitecVision AS for et nytt 
fornybarkonsern, og har argumentert med at den private investeringskapitalen er en forutsetning for at selskapet 
skal kunne bli med på det såkalte grønne skiftet.  

Premissene blir satt om at det grønne skiftet er umulig å gjennomføre uten at vi avdemokratiserer 
energisektoren i Norge, og lar private kjøpe, eie og tjene penger på det gullet den felles utslippsfrie elektriske 
krafta er på det nasjonale og europeiske markedet.   
 



En demokratisk styring over energiproduksjonen gir oss muligheten til å velge mindre naturødeleggende 
energiproduksjon, og muligheten til å begrense den veksten alle vet ikke kan fortsette i det uendelige. Man 
redder ikke verden ved å ødelegge den naturen vi skal ta vare på i klimaets navn. Derfor kan ikke 
energiproduksjon foregå på rent kommersielle vilkår og energiproduksjon må styres politisk. 

I fisjon med selskapet HitecVision AS vil TrønderEnergi AS overføre sin egenkapital inklusive 19% av 
vannkraft verdien til TrønderEnergi Vekst Holding AS som 50% av «Fornybarkonsernet»  

TrønderEnergi AS håper å bokføre en verdiøkning på aksjene fra 10.7 milliarder kroner til 13.7 milliarder 
kroner, et anslag Pareto Securities har vurdert som godt.  

 

Side 18 i TrønderEnergis presentasjon 19. mai 2022:  

«HitecVision har en norsk struktur, med 61 ansatte og hovedkontor i Stavanger» 
 

De fire største selskapene i eierporteføljen til HitecVision AS har eieforhold på kryss og tvers. Hvem som eier 
HitecVision AS er en labyrint å finne inn og ut av, men det fremstår at en del er registrert i skatteparadiset 
Luxemburg.  

Navn Ant aksjer Andel 

EP-SPV AS 6245584 32,928% 
WATRIUM AS 5648731 29,781% 
HV CAPITAL AS 1570704 8,281% 
C 3 HOLDING NORWAY AS 1518426 8,005% 
Øvrige Aksjonærer 3983873 21,004% 
 

 

Regnskapstallene til HitecVision AS fra 2016-2020 viser: 

1) Det er betalt til sammen 450 tusen kroner i skatt av driftsresultat i perioden på til sammen 657 
millioner kroner. Dvs. 0.68 promille i skatt av nettoinntektene. 
  

2) Utbytte til aksjonærene har årlig økt fra 37 til 71 prosent av driftsresultatet de siste 4 år.       
https://www.proff.no/regnskap/hitecvision-as/stavanger/finans/IG786QY0RSY/ 

 

Firmaet med en «norsk struktur» som TrønderEnergi AS vil fisjonere med har betalt 0.068 % skatt i Norge de 
siste fem år. 

 

 

Spørsmål 2) 

Anbefaler kommunedirektøren at Frøya kommunes kapital i TrønderEnergi AS brukes 
til å fisjonere med det private selskapet HitecVision AS som knapt betaler selskapskatt?  

3) 
Anbefaler kommunedirektøren at Frøya kommunes kapital i TrønderEnergi AS, som 
det fremstår, vil ved fisjonen kunne flyttes til skatteparadis slik flere av selskapene som 
har kjøpt opp vindkraftkonsesjonene i Norge har gjort? 

4) 



I og med at 2/3 av eierkommunene i TrønderEnergi AS ser ut til å anbefale fisjonen, vil 
kommunedirektøren anbefale at Frøya kommune da straks selger sine aksjer i Trønder 
Energi Vekst Holding AS og plasserer midlene i forvaltningsfondet Grieg som Frøya 
kommune allerede bruker? 

 
Steven Crozier 

Rødt Frøya  

7. juni 2022 

  
Interpellasjon  
  
Gratis ferje til øyrekka i Frøya kommune er i utgangspunktet en glad melding og et meget bra forslag 
som etter all forutsetning kommer til å bidra til mer aktivitet, bolyst og næringsaktivitet. Dette er derfor 
et meget godt forslag fra våre regjeringspartier. 
  
Det som er vanskelig å forstå er at ordningen kun foreslås å gjelde ferje, og ikke båt. Anløpene det her er 
naturlig å vurdere helhetlig innehar også en kombikatamaran M/S «Vetlefjord» som også tar biler og 
tjenestegjør på samme samband. 
  
Det bor folk og det drives næringsaktivitet både i Sør væran og i Nord væran. 
Utfordringen videre blir derfor å forsvare hvorfor gratissambandet ikke skal gjelde alle rutegående 
fartøy i øyrekka. 
Det er selvsagt ikke til å unngå at dette nå defineres som konkurransedrivende for de som driver næring 
i «Nordværa» Her drives gode reiselivs og fiskeribedrifter som er særdeles viktig for Frøya. 
  
På Frøya og i øyrekka har vi et dynamisk næringsliv som er gjensidig avhengig av 
hverandre. Frøya Frp ber derfor om at det så raskt som mulig kommer til vedtak at ordningen med 
gratis ferje også dekker alle fartøy medunder 100.000 reisende i vår øyrekke. 
  
Forslag til vedtak: 
  

1. Frøya kommune går i dialog med Trøndelagfylkeskommune om dekning av utgifter som disse 
øysamfunnene får. 
  

2.  Frøya kommune tar utgiftene fra 1. juli 2022 og til regjeringen har etterbevilget penger til å rette opp 
denne skjevfordelingen, slik at staten kan overta denne kostnaden. Frøya kommune dekker denne 
kostnaden inntil ett år.  
  

3. Utgiftene dekkes ved bruk av Havbruksmidlene. 
 
Mvh 
Olaf Reppe 
Frøya FrP  
 
Orienteringer 
 
Åpning skolemuseet  



Åpning uværshytta 
AtB og sommerrutene 
Beredskapsmøte regionrådet 
Dyrøy ferjekai 
Kvernøystraumen bru 
Solflyt  
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