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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
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Frida Hanø Kvingedal 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
92/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 29.08.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 29.08.13. 
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26.09.2013 

Arkivsaksnr: 
13/1079 

Sak nr: 
93/13 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
93/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
REFERATSAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken taes til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget 04.09.13 
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RETNINGSLINJER FOR HØRINGER I KONTROLLUTVALGET I FR ØYA KOMMUNE  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya kommune. 
 
Vedlegg: 
 
Utkast til retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget 
 
Saksutredning/Vurdering: 
 
Kontrollutvalget har i inneværende periode behandlet saker hvor det har vært behov for å innhente bred 
informasjon for å skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag. Spesielt i saker knyttet til forholdende ved Sistranda 
skole har utvalget erfart at mottatt informasjon har vært sprikende.    
På et generelt grunnlag, men også på bakgrunn av erfaringer, ønsker kontrollutvalget å legge til rette for å kunne 
gjennomføre høringer i helt spesielle saker som krever førstehånds informasjonsinnhenting. Dette er kunnskap ut 
over det som til vanlig innhentes av sekretariatet gjennom ordinær saksbehandling.  
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 27/13 i møtet 19.06.13: 

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta Retningslinjer for høring i kontrollutvalget.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler gitt  i 
kontrollutvalgets møte 19.06.13. 

3. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte høsten 2013.  

Sekretariatet legger på bakgrunn av retningslinjene som ble fremlagt i sak 27/13, samt innspill fra 
kontrollutvalgets medlemmer i møtet 19.06.13, frem utkast til retningslinger for gjennomføring av høringer i 
kontrollutvalget. 
Sekretariatet mener det er riktig å forankre retningslinjene gjennom vedtak i kommunestyret, som har det øverste 
ansvar for tilsyn og kontroll i kommunen. Det er også viktig at muligheten til å bruke høringer i helt spesielle 
saker, og prosedyrer for gjennomføring, er kjent for administrasjonen og andre som kan bli innkalt.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon: 
 
Gjennomføring av høringer er ressurskrevende og bør brukes kun i helt spesielle saker, hvor kontrollutvalget 
mener det er nødvendig for å få et godt nok beslutningsgrunnlag. 
Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker videre intern prosess eller om saken skal videresendes 
kommunestyret etter behandlingen i møtet 04.09.13. 
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KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013  
 
 
Saken skal behandles i formannskapet og innstillingen vil foreligge til møtet. 
 
Innstilling: 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 
 
Saksopplysninger:  
  
Utarbeidet kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 viser et netto regnskapsmessig mindreforbruk på NOK 20,724 mot 
et budsjettert mindreforbruk på NOK 17 642 mill. Dette viser et positivt avvik i forhold til budsjett på NOK 
3,082 mill. Vedrørende spesifikasjon av avvik vises til vedlagte rapport. 
 
Vurdering: 
 
Etter gjennomgangen for 2. kvartal 2013 viser resultatet at inntekter og kostnader er under kontroll totalt sett. 
Innenfor enkelte virksomheter er det pr. 30.6.2013 negative resultater. En vesentlig del av disse er forklarbare i 
forhold til periodiseringsvirkninger, men enkelte områder må ettergås nærmere og kommenteres nærmere ved 
kvartalsrapport for 3. kvartal 2013. 
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SELSKAPSFORM - FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Saken skal behandles i formannskapet og innstillingen vil foreligge til møtet. 
 
Innstilling: 
 
Frøya Kultur- og Kompetansesenter, eiendommen, behandles i utgangspunktet som ordinær kommunal 
eiendom og vurderes for senere endring av selskapsform. 
 
Frøya Kultur- og Kompetansesenter, driftsselskap, drives ved oppstart som egen kommunal virksomhet 
og selskapsendring til aksjeselskap gjennomføres når driftsgrunnlaget gir grunnlag for at dette er en 
bedre løsning for Frøya kommune. 
 
Vedlegg: 
 
PricewaterhouseCoopers AS – Frøya Kultur- og Kompetansesenter Vurdering av selskapsform og struktur. 
 
Saksopplysninger:   
 
Med bakgrunn i henvendelser fra næringsivet vedrørende skatte- og avgiftsmessige virkninger ved bidrag og 
gaver til Frøya Kultur- og Kompetansesenter, og om selskapsform har avgiftsmessig virkning for mottak, ble det 
bestilt en juridisk vurdering vedrørende selskapsform og struktur. 
 
RricewaterhouseCoopers AS ble engasjert etter anbud og det vises til vedlagte rapport. 
 
I henhold til rapportens Oppsummering – Selskapsform annbefales følgende: 

• Fra et skatte- og merverdigavgiftsmessig ståsted vil valg av selskapsform ikke være avgjørende. 
• På bakgrunn av at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den egenkapital de har skutt inn, anser vi 

aksjeselskapsformen for å være den gunstigste måten å organisere virksomheten på. 
• Det anbefales at vedtekter og formålsparagraf utformes på en slik måte at det fremgår at selskapet «ikke 

har erverv til formål», da dette er et moment i vurdering av om selskapet faller inn under et relevant 
unntak fra skatteplikt. 

• Det kan være en mulighet å fellesregistrere selskapene for merverdiavgift, dette må imidlertid vurderes 
nærmere i forhold til fradragsretten knyttet til mylderarealer. 

 
Vurdering: 
 
Valg av selskapsform vedrørende drift har ingen virkning/betydning i forhold til givere av bidrag og gaver, og 
heller ingen virkning vedrørende avgiftsforhold for Frøya Kultur- og Kompetansesenter som mottaker. 
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For Frøya kommunes vedkommende er det for driftsselskapet eiernes økonomiske ansvar og risiko som er en 
vesentlig påvirkningsfaktor i henhold til anbefalingen. I dette ligger at om driftsselskapet har negativ drift, kan 
økonomiske forpliktelser for kommunen unngås ved at selskapet slås konkurs.  
 
Sett på en annen måte er et positivt driftsgrunnlag en vesentlig faktor for valg av selskapsform, da man som 
aksjeselskap har en bedre mulighet for avsetninger til senere bruk. 
 
I følge tidligere presentasjoner kan tildeling av visningskonsesjon til Frøya medføre vesentlige tilskudd til Frøya 
Kultur- og Kompetansesenter og dette kan være en vesentlig påvirkningsfaktor vedrørende valg av selskapsform. 
 
Når det gjelder valg av selskapsform vedrørende bygget, har det som for drift ingen betydning vedrørende 
avgiftsmessige forhold. I henhold til rapporten kan aksjeselskapsform påvirkes av eiendomsskatt. Denne utgjør 7 
promille av fastsatt markedsverdi og utgjør pr. million kr. 7.000,-, men i henhold til Eiendomsskattelovens § 7a, 
kan kommunen gjennom selskapets vedtekter vedrørende drift beslutte at den holdes utenom.  
 
For øvrig vil valg av aksjeselskapsform for begge selskaper medføre ekstrakostnader vedrørende revisjon og 
styrehonorar og mere bindende krav til blant annet vedlikeholdskostnader. 
 
Valg av selskapsform er ikke formellt bundet til frister og kan senere etableres ved omdannelse.  
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SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - ORGAN FOR TREPARTSSAMA RBEID  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

1. Det opprettes et trepartsutvalg i Frøya kommune med følgende sammensetning: 

• 2 representanter for kommunestyret 

• 2 representanter fra fagbevegelsen 

• 2 representanter fra administrasjonen 

2. Utvalget skal fungere som styringsgruppe for prosjektet «Saman om ein betre kommune» som Frøya 

kommune deltar i. 

3. Kommunestyret oppnevner følgende personer: 

Enstemmig 
 
Følgende omforente forslag til endring ble fremmet: 
 
”Pkt 4 tas ut.” 
 
Votering: 
Pkt. 1-3:   Enstemmig 
Omf. endring:  Enstemmig 
Rådmannens pkt. 4:  Falt enstemmig 
 
Innstilling: 
 

1. Det opprettes et trepartsutvalg i Frøya kommune med følgende sammensetning: 

• 2 representanter for kommunestyret 

• 2 representanter fra fagbevegelsen 

• 2 representanter fra administrasjonen 

2. Utvalget skal fungere som styringsgruppe for prosjektet «Saman om ein betre kommune» som  Frøya 

kommune deltar i. 

3. Kommunestyret oppnevner følgende personer: 

4. Dersom erfaringene fra dette utvalget viser seg å være positive, er det naturlig å vurdere at et slikt 

utvalg fra i neste valgperiode erstatter dagens administrasjonsutvalg. 
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Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   

Frøya kommune er med i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune». Av de 102 kommunene 

som deltar i programmet, er Frøya kommune plassert sammen med 5 andre kommuner i en gruppe som har fokus 

på INNOVASJON. Kort sagt er målet å finne nye løsninger for å optimale tjenestetilbudet. Vi skal finne nye 

løsninger, som er nyttbare og dermed også vil kunne bli nyttiggjort.  

Av de forskjellige temaene som programmet omfatter, har kommunen i forståelse med og etter råd fra 

kommunens veileder i KS valgt å ha hovedfokus på rekruttering og kompetanse. Innenfor dette temaet vil vi ha 

fokus på det potensialet som ligger i den etter hvert store fremmedspråklige gruppen i kommunen. Jobb nummer 

en her er å kartlegge den kompetansen disse besitter, herunder både formell og uformell kompetanse, 

arbeidserfaring og mulige karriereplaner. Dette arbeidet kan danne grunnlaget for hvordan det planlagte bolig- 

og tilflyttingskontoret bør organiseres og bemannes. Det vil være et stort pre å ha oversikt over kompetansen alle 

tilflyttere til kommunen besitter – enten de er norske eller kommer fra utlandet. 

Vurdering  

Det har vært en del fram og tilbake hvordan prosjektet i Frøya kommune bør organiseres/styres. Vi har kommet 

fram til at det vil være formålstjenlig å opprette et trepartsutvalg bestående av representanter fra kommunestyret, 

administrasjonen og fagbevegelsen. Dette utvalget vil være styringsgruppe for prosjektet. Det er en viktig 

forutsetning fra KRD at arbeidet i «Saman om ein betre kommune» er et 3-partssamarbeid. Dersom erfaringen 

fra et slikt utvalg blir positive, bør det vurderes om et slikt utvalg bør erstatte dagens Administrasjonsutvalg, slik 

det eksempelvis er gjort i Lunner kommune. Vi har sakset følgende medieomtale fra dette prosjektet i Lunner 

kommune: 

Å LEA PÅ SEG 

Å lea på seg, sier de på Hadeland. Det betyr å bevege seg.  

I Lunner kommune på Hadeland brukes uttrykket for å beskrive utviklingen av kommunen. Du må lea på deg for 

å komme videre!  

Det som er litt spesielt, er måten framdriften skjer på. Her har administrasjonen, politikerne og tillitsvalgte 

bestemt at de vil styre og utvikle kommunen sammen. Kommunen er en del av det nasjonale programmet Saman 

om ein betre kommune.  

Når alle de tre partene samarbeider, blir de enige om hvilken retning kommunen bør gå i, og det blir mindre 

krangling når beslutningene fattes.  
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Uvanlig styringsform 

Administrasjonsutvalget, det tradisjonelle stedet for dialog mellom administrasjonen, politikerne og de 

tillitsvalgte i norske kommuner, er her like greit omgjort og omdøpt til et trepartsutvalg, der alle partene er like-

verdige og har stemmerett. Slikt er uvanlig.  

Ordfører Harald Tyrdal (Ap) er overbevist om at trepartssamarbeidet er en god ting.  

– Beslutningene som fattes i dette utvalget, får en ekstra tyngde, noe kommunestyret er fullt klar over når det 

skal fatte sine beslutninger og prioriteringer.  

Klokere beslutninger 

Rådmann Tore Arild Molstad Andresen berømmer Fagforbundet for å ha tatt initiativet til trepartssamarbeidet. 

Uten dette hadde det vært mye tøffere å styre kommunen, tror han.  

– Trepartssamarbeidet er en god plattform for videre utvikling av kommunen. I tillegg er jeg overbevist om at 

beslutningene våre blir bedre når vi samarbeider, sier Andresen.  

For eksempel var 2013-budsjettet knalltøft, og kommunen måtte skjære ned med fire prosent i alle tjenestene. 

Fordi kuttene var forankret i trepartsutvalget på forhånd, skjedde de på en måte som også fagforeningene 

kunne akseptere, og ingen ble sagt opp.  

Mindre støy, bedre klima 

– Det ville blitt langt mer støy rundt disse kuttene om de ikke var blitt diskutert på forhånd, mener Hans Ivar 

Gustavsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Lunner.  

Han mener samarbeidet er særdeles viktig og betyr at de ansatte i kommunen blir hørt. Men han merker 

samtidig bekymringen fra medlemmer om at han kan «ende opp i senga» til motparten.  

– Faren er der for å bli mer opptatt av ordførerens og rådmannens interesser enn medlemmenes. Vi skal ikke 

glemme at vi er tre parter med ulike interesser, sier han.  

Ingen koseklubb 

Rådmannen slutter seg til denne virkelighetsbeskrivelsen.  

– Vi skal ikke være en koseklubb. Det er lov å ta opp uenigheter, det er lov å fortelle om virkeligheten sett fra 

ulike ståsted, påpeker Andresen.  

Et eksempel på at Fagforbundet har fått gjennomslag for sine interesser, er i forbindelse med valg av 

seniortiltak. Her ønsket Fagforbundet kortere arbeidstid for seniorer over 60 år, men uten at de gikk ned i lønn. 

Etter diskusjoner i trepartsutvalget ble de enige om tiltak.  
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ETTERGIVELSE AV STUDIELÅN - RETNINGSLINJER  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Retningslinjer for ettergivelse av studielån sendes til kommunestyret med følgende tilleggspunkt fra 
hovedutvalg for drift: 

- allerede ansatte i Frøya kommune som tar 3-årig høgskoleutdanning (intern rekruttering) 
- gjelder alle høgskolegrupper med tre-årig utdanning. 

 
Enstemmig 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 27.08.13: 
 
Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 
 
”Retningslinjer for ettergivelse av studielån sendes til kommunestyret med følgende tilleggspunkt fra 
hovedutvalg for drift: 

- allerede ansatte i Frøya kommune som tar 3-årig høgskoleutdanning (intern rekruttering) 
- gjelder alle høgskolegrupper med tre-årig utdanning.” 

 
Enstemmig 
 
Innstilling: 
 
Retningslinjer for ettergivelse av studielån vedtas som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Retningslinjer for ettergivelse av studielån, Frøya kommune datert 23.07.13 med 
søknadsskjema for ettergivelse av studielån 
 
Saksopplysninger:   
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 87/12, 21.06.13 
 
«FRØYAPAKKEN  -  REKRUTTERINGSTILTAK ETTERGIVELSE AV STUDIELÅN 

Vedtak: 
Som et rekrutteringsvirkemiddel og tiltak i ”Frøyapakken” tilbyr Frøya kommune følgende ordning til enkelte 
yrkesgrupper (nyansatte): 
Kommunen sletter 10 % av den ansattes opprinnelige lånegrunnlag i statens lånekasse, maksimalt 25 000 kr pr 
år. Ettergivelsen skjer etterskuddsvis når du har har vært bosatt og vært yrkesaktiv i Frøya kommune i 12 
måneder sammenhengende. Beløpet gis som lønn til den enkelte. 
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Ordningen gjelder fra 01.08.12 for følgende utdanninger og yrker/kompetanseområder:  
1. Virksomhetsledere 2. Sivilinginører/ingeniører 3. Førskolelærere 
 
Ordningen opptrappes 01.08.13 å gjelde for 3 nye yrkesgrupper. Dette for yrker/utdanninger innefor 
helse/omsorg og pedagogisk personale. Rådmannen gis fullmakt til å prioritere en tredje utdanning årlig, i 
forhold til kommunens enhver tids rekrutteringsbehov.  
 
I forhold til ”bosatt” presiseres følgende: Folkeregistrert og bor i kommunen. 
I forhold til ”yrkesaktiv” presiseres følgende: Fast ansatt, og jobber i kommunen i minst 80 % stilling.  
 
Administrasjonen utarbeider retningslinjer for å håndtere det praktiske rundt ordningen. 
 
De anslagsvise økonomiske konsekvensene innarbeides i økonomiplan 2013-2018…» 
 
Administrasjonen har nå utarbeidet forslag til retningslinjer for ettergivelse av studielån.  
 
Under jobbingen med retningslinjene ser en at der er punkter i vedtaket som krever ytterligere klargjøring. 
Vedtak i sak 87/12 omhandler ikke  

- hvor mange år en ansatt kan søke om ettergivelse av studielån, ei heller om det skal kreves  
- bindingsstid etter å ha fått innvilget ettergivelse 

 
Administrasjonen foreslår derfor at en kan søke i max 3 år pr ansatt. Med begrunnelse i å rekruttere og beholde 
den ansatte utover 1 år. 

 
Det foreslås også at søkeren ved innvilgelse gis 1 års bindingstid til kommunen for hvert års ettergivelse av 
studielån. Dvs. ett års bindingstid fra dato vedtak om ettergivelse gjøres. I tillegg er det et krav om at søker skal 
jobbe i 1 år før han/hun søker. Avtaleverket gir i utgangspunktet avtalefrihet i forhold til hvor lang bindingstid 
man pålegger, men 0,5 -2 ganger «utdanningens lengde»  er ikke uvanlig, avhengig av graden av støtte under 
utdanning.  
 
I følgende avsnitt i vedtaket: «Ordningen opptrappes 01.08.13 å gjelde for 3 nye yrkesgrupper. Dette for 
yrker/utdanninger innefor helse/omsorg og pedagogisk personale. Rådmannen gis fullmakt til å prioritere en 
tredje utdanning årlig, i forhold til kommunens enhver tids rekrutteringsbehov» foreslår rådmannen at det 
endres til:  
 
«Ordningen opptrappes 01.08.13 til å gjelde alle høyskolegrupper» med begrunnelsen av at det er i de «smale» 
fagfelt vi strever med rekruttering, og tror at dette kan bli et godt tiltak. 
 
Følgende foreslås også tatt inn i retningslinjene: 

- Det settes 2 søknadsfrister i året, 01.09 og 01.02. 
- Dersom alle kriterier er oppfulgt, gjøres et administrativt vedtak og støtten utbetales på neste 

lønnskjøring 
 
Hovedutvalg for drift får årlig fremlagt en statusoppdatering på antall som har fått tildelt og beløp som er 
utbetalt, for så å se om rekrutteringstiltaket har effekt 
 
Retninglinjene m. søknadsskjemaet legges som en del av kommunens personalpolitiske plan. 
 
Det annonseres kun på på kommunens hjemmeside for ordningen. 
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen foreslår noen presiseringer og avgrensninger i kommunestyrets vedtak 87/12. Ut fra dette er 
den nå utarbeidet forslag til retningslinjer med søknadsskjema. Stipulert kostnad er allerede lagt inn i budsjett 
2013 og langtidsplan. 
 
Rådmannen foreslår at hovedutvalg for drift vedtar de foreslåtte retningslinjene datert 23.07.2013 med 
søknadsskjema, om ettergivelse av studielån. 
 



Saknr: 99/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.09.2013 

Arkivsaksnr: 
13/669 

Sak nr: 
99/13 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
GNR 21/16 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
135/13 Formannskapet 24.09.2013 
99/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  
 
 
Saken skal behandles i formannskapet og innstillingen vil foreligge til møtet. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og Brynjulf 
Midtsian. Det forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian, datert 30.05.2013 
Kart i målestokk 1:1000 og 1:500 
 
Saksopplysninger:   
 
Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian søker om kjøp av tilleggstomt/grensejustering til sin eiendom Gnr. 21, bnr. 
16 på Sistranda. Det søkes om et areal på ca. 100 daa. 
 
Vurdering: 
 
I forbindelse med utbygging av ballbinge og parkeringsplass ved idrettshallen, har eierne av 21/16 bygget en 
levegg mot kommunens eiendom 21/217. Denne veggen skulle vært satt opp i grensen mellom eiendommene, 
men den ble trukket inn på eiendommen til kommunen. Dette som en følge av uklare grenser og først ved 
klarlegging av grensene ved utbygging av parkeringsplassen ble det oppdaget at leveggen var bygget inne på bnr. 
217. 
 
Plassering av leveggen slik den nå ligger har ingen betydning for parkeringsplass eller ballbinge. Fra råmannens 
side kan nevnes at eiendommen til Karlsen/Midtsian grenser opp mot et trafikkert areal og ikke minst mot 
ballbinge og basketballbane. Dersom denne veggen ikke hadde vært bygget, ville det vært en betydelig trafikk 
inn på naboeiendommen for å hente baller som er i bruk på begge baner. Selv om veggen står der i dag er det 
noe trafikk for å hente baller, men i langt mindre grad. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig for driften av kommunens eiendom at leveggen rives og flyttes i 
eksisterende grense mellom eiendommene og vil derfor tilrå at søker får kjøpe tilleggstomt som omsøkt. 
 
Når det gjelder kjøpesum så tilrås at den fastlegges lik kvadratmeterprisen for kjøp av boligområdet i 
Beinskardet(kr. 140,- pr. m2) og at kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 



Saknr: 100/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.09.2013 

Arkivsaksnr: 
13/806 

Sak nr: 
100/13 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
GNR 21/242 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
136/13 Formannskapet 24.09.2013 
100/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
STORHEIA BORETTSLAG - SØKNAD OM TILLEGGSTOMT  
 
 
Saken skal behandles i formannskapet og innstillingen vil foreligge til møtet. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger ca. 350 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 4 som tilleggstomt til Storheia Borettslag, 
Gnr. 21, bnr. 242. Eiendommen begrenses til ca. 1,5 meter fra kant av gangveg langs eiendommen. 
 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Storheia Borettslag, datert 20.06.2013 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Saksopplysninger:   
 
Storheia Borettslag søker om tilleggstomt langs sin østlige tomtegrense. Bekgrunnen er at garasjen som er 
oppført av borettslaget, delvis er bygd inn på kommunens eiendom Gnr. 21, bnr. 4. Dette ble først oppdaget i 
forbindelse med bygging av gangvegen til Beinskardet boligfelt. Det gjøres oppmerksom på at ved 
byggesøknaden er det vedlagt kart som viser at garasjen skal bygges inne på borettslagets eiendom og det er for 
denne plassering det er gitt byggetillatelse. 
 
Vurdering: 
 
Borettslaget ønsker nå å rette opp denne feilen ved å kjøpe tilleggstomt som vist på vedlagte kart. Dette viser et 
tillegg langs hele den østlige grensen ned mot nybygd gangveg. Dette for å sikre areal til evt. flere garasjer på 
området. 
 
Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes, da dette er areal som kommunen ikke vil benytte til andre formål. 
Det tilrås at kjøpesummen settes til en kvadratmeterpris som er lik råtomtprisen i Beinskardet boligfelt, dvs. kr. 
140,- pr. m2. Kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 



Saknr: 101/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.09.2013 

Arkivsaksnr: 
13/1069 

Sak nr: 
101/13 

Saksbehandler: 
Andreas Kvingedal 

Arkivkode: 
L83  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
138/13 Formannskapet 24.09.2013 
101/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
SØKNAD FRA ODD LARSEN OM KJØP AV BOLIGTOMT PÅ FØLLI NGEN  
 
 
Saken skal behandles i formannskapet og innstillingen vil foreligge til møtet. 
 
Innstilling: 
 
Frøya kommune selger boligtomt/forretningstomt fra Gnr. 64, bnr. 1, til Odd Larsen, Sula som omsøkt, 
under følgende forutsetninger: 
 

• Tomta begrenses mot vest slik at det avsettes et areal i 3 meters bredde til adkomst mellom ny 
tomt og eiendommen Gnr. 64, bnr. 263(Marine Harvest) 

• Det forutsettes at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av bolig i 
kombinasjon med kontor, som omsøkt. 

• Kjøpesummen fastsettes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved 
eiendomsoverdragelsen  

• Kjøper betaler omkostninger ved eiendomsoverdragelsen i samsvar med regler for slik 
overdragelse på Sula. 

• Dersom bygging ikke er igangsatt innen 2 år etter at skjøte er utstedt faller tomta tilbake til 
kommunen. 

 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Odd Larsen, datert 05.07.2013 
Kart i målestokk 1:500 
Kart og ortofoto i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanen for Sula 
Uttalelse fra Sula fiskarlag 
 
Saksopplysninger:   
 
Odd Larsen, Sula søker om boligtomt på Føllingen tett opp til eksisterende rorbuanlegg som han eier. 
Eiendommen skal benyttes som kombinert bolig og kontor i forbindelse med drift av rorbuanlegget, samt Sula 
Eiendom A/S. 
 
Vurdering: 
 
Arealet ligger delvis inne på areal som er avsatt til industri og delvis areal avsatt til LNF. Det kreves således 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge slik det er omsøkt. Imidlertid bør man her være positiv, 
da hovedårsaken til en plassering som omsøkt er forholdet til driften av rorbuanlegget og Sula Eiendom sitt 
anlegg på Føllingen. Dersom positiv behandling av eiendomskjøpet så vil det fra grunneier(kommunen) bli søkt 
om dispensasjon. 
 



Saknr: 101/13 

I søknaden er medtatt areal helt ned til sjøen mot vest. Arealet helt mot vest eies imidlertid av Marine Harvest og 
vil derfor ikke være en del av søknaden. Kartet er derfor opprettet i samsvar med de faktiske forhold. 
 
Sula fiskarlag har hatt søknaden til uttalelse og de er positive, men setter som krav at det må avsettes areal til 
adkomst til nabotomt/sjøhus. Dette er forsøkt ivaretatt ved nytt kart som rådmannens innstilling er i samsvar 
med. 
 
Rådmannen innstiller på at søknaden imøtekommes med de justeringer som er vist til ovenfor og som er 
innarbeidet i nytt kart. 
Tomteprisen settes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved eiendomsoverføringen, samt at 
kjøper betaler omkostninger i samsvar med regler for overføring av eiendom på Sula. 
 
 
 



Saknr: 102/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.09.2013 

Arkivsaksnr: 
12/551 

Sak nr: 
102/13 

Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
139/13 Formannskapet 24.09.2013 
102/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FRØYA KOMMUNE   
 
 
Saken skal behandles i formannskapet og innstillingen vil foreligge til møtet. 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling.  
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Hallgeir Bremnes om fritak fra politiske verv datert 19.08.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Hallgeir Bremnes søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i 
jobbsituasjonen:   

• Medlem i kommunestyret. 
• Medlem av formannskapet. 
• Siste varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Hallgeir Bremnes får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Peggy Alise Johansen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 
• Varamedlemmene vil rykke oppover i rekkefølge og Håkon Wahl vil komme inn som siste varamedlem 

til kommunestyret ut perioden. 
• Bjørnar Espnes tre inn som fast medlem i Formannskapet ut perioden. 

 
Flg. nyvalg må foretas dersom Hallgeir Bremnes innvilges fritak: 
 

• Valg på siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe ut perioden 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe ut perioden. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  
 
 
 
 



Saknr: 102/13 

Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 
nummerorden de er valgt.” 
 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Dersom Hallgeir Bremnes gis varig fritak ut perioden gjøres flg. valg: 
Siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe velges:______________________ 
Siste varamedlem til hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe velges:____________ 
 
 



Saknr: 103/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.09.2013 

Arkivsaksnr: 
13/706 

Sak nr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
140/13 Formannskapet 24.09.2013 
103/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV -  GRETHE IVERS EN  
 
 
Saken skal behandles i formannskapet og innstillingen vil foreligge til møtet. 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Grethe Iversen om fritak fra politiske verv datert 03.06.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Grethe Iversen søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden med bakgrunn i at hun 
flytter fra kommunen. 
Hun innehar flg. politiske verv: 

• 4. varamedlem i kommunestyret fra Ap. 
• 2. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning fra Ap. 
• Eiers representant i Samarbeidsutvalget ved Mausund skole og barnehage.  

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Grethe Iversen får innvilget fritak ut perioden vil det ikke komme inn varamedlem da det ikke er 
flere varamedlemmer å ta av for Ap. 
 
Flg. nyvalg må foretas dersom Grethe Iversen innvilges fritak ut perioden: 
 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap ut perioden. 
• Valg av representant i Samarbeidsutvalget for Mausund skole og barnehage.         Vara for Grete 

Iversen i SU er Hanna Marie Hammer. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.”  
 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  varamedlemmer inn i den 
nummerorden de er valgt.” 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 



Saknr: 104/13 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.09.2013 

Arkivsaksnr: 
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Sak nr: 
104/13 

Saksbehandler: 
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Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
104/13 Kommunestyret 26.09.2013 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1082    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 29.08.2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 29.08.13 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 29.08.13. 
 
 
 
 
 





















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1079    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
REFERATSAK  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatsaken taes til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Møteprotokoll fra møte i Kontrollutvalget 04.09.13 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune 

Møtedato/tid: 04.09.2013 kl. 09:00 –  14:45  

Møtested: Rådhuset, møterom A i underetasjen 

Møtende 

medlemmer: 

Johan G.Foss, leder 
Kirsten Dragsnes 
Jarl Arthur Dyrvik 
Johan Eldar Wingan 
Lars Nordgård 

Forfall: Ingen 

Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

Andre møtende: Sten Kristian Røvik, øk.sjef (Sak 31 og 32) 
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS 

Saker til behandling: 031/13 - 041/13 

Arkivsak: 13/119 

 
Saksliste 
  

031/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalges møte 19.06.2013. 
032/13 Revidert intensjonsavtale  - visningskonsesjon, vedtatt av 

formannskapet 09.07.13. 
033/13 Retningslinjer for høring - kontrollutvalget i Frøya kommune. 
034/13 Prosjektplan forvaltningsrevisjon  - Helhetlig innsats overfor 

barn og unge. 
035/13 Selskapskontroll - TrønderEnergi - prosjektplan. 
036/13 Egenevaluering av kontrollutvalgets virksomhet og arbeidsform 

i inneværende valgperiode. 
037/13 Budsjettkontroll per august 2013 og oppstart med økonomiplan 

2014-2016 for kontroll og tilsyn. 
038/13 Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet 

04.09.13. 
039/13 Oppfølgingskalender for kontrollutvalget i Frøya kommune og 

KonSek per 27.08.13 
040/13 Referatsaker til kontrollutvalgets møte 04.09.2013. 
041/13 Eventuelt. 
 
Ny rådmann, Svanhild Mosebakken, presenterte seg for kontrollutvalget. Hun var 
ikke tilstede under behandling av saker. 
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Sak 031/13 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalges møte 
19.06.2013  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Fr øya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Protokollen godkjennes.

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

Sak 032/13 - Revidert intensjonsavtale  - visningskonsesjon, vedtatt 
av formansskapet 09.07.13.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering.  

2. Kontrollutvalget påpeker imidlertid at det er viktig at kommunen bruker 
erfaringer knyttet til behandling av søknaden om visningskonsesjon i det 
det videre arbeidet i Frøya kommune.  

 

Protokoll 

Økonomisjef Sten Kristian Røvik orienterte om kommunens behandling av saken 
og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 

Følgende omforente forslag som erstatter innstillingspunkt 2 ble fremmet:  

Kontrollutvalget påpeker at det er viktig at kommunen trekker lærdom av denne 
saken når det gjelder : 
 
- Intensjonsavtaler 
- rådmannens myndighet (delegasjonsreglementet) 
- åpen saksbehandling 
- likebehandling 
- Lov om offentlige anskaffelser  
 
Innstillingens pkt 1 og omforent forslag til nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar saken og rådmannens redegjørelse til orientering.  

2. Kontrollutvalget påpeker at det er viktig at kommunen trekker lærdom av 
denne saken når det gjelder : 
 
- Intensjonsavtaler 
- rådmannens myndighet (delegasjonsreglementet) 
- åpen saksbehandling 
- likebehandling 
- Lov om offentlige anskaffelser  
 

 

Sak 033/13 - Retningslinjer for høring - kontrollutvalget i Frøya 
kommune.   

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya 
kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya 
kommune. 
 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya 
kommune og oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya 
kommune. 
 

Sak 034/13 - Prosjektplan forvaltningsrevisjon  - Helhetlig innsats 
overfor barn og unge  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan. 

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan. 
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Sak 035/13 - Selskapskontroll - TrønderEnergi - prosjektplan.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har 
skissert i prosjektplanen. 

2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014. 
 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget slutter seg til de problemstillingene prosjektgruppen har 

skissert i prosjektplanen. 
2. kontrollutvalget slutter seg til ny frist for levering 28.02.2014. 

 

Sak 036/13 - Egenevaluering av kontrollutvalgets virksomhet og 
arbeidsform i inneværende valgperiode.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontro llutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Kontrollutvalget legger konklusjonene av diskusjon til grunn for arbeidet. 
2. Kontrollutvalget evaluerer sin arbeidsform i nytt møte ved behov – senest  

i løpet av inneværende valgperioden. 
3. Kontrollutvalget vil invitere ordfører og ny rådmann til et senere møte i 

2013 for å bidra til å sikre god dialog og felles rolleforståelse. 
 

 

Protokoll 

Det var enighet om at innhenting av dokumenter fra kommunen på vegne av 
kontrollutvalget skal skje gjennom sekretariatet. 

Omforente forslag om å ta ut pkt 3 og redusere pkt 2 til Kontrollutvalget 
evaluerer sin arbeidsform i nytt møte ved behov ble fremmet og vedtatt:  

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget legger konklusjonene av diskusjon til grunn for arbeidet. 
2. Kontrollutvalget evaluerer sin arbeidsform i nytt møte ved behov. 
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Sak 037/13 - Budsjettkontroll per august 2013 og oppstart med 
økonomiplan 2014-2016 for kontroll og tilsyn.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Budsjettkontrollen per august 2013 for tilsyn og kontroll tas til orientering. 

2. Sekretariatet legger konklusjonen av drøftingen i møtet til grunn for det 
videre arbeid med økonomiplan 2014-2017. 

 

Protokoll 

Sekretariatet orienterte om budsjettsituasjonen. 

Sekretariatet orienterte ut fra saksfremlegget om at Frøya kommune har brukt 
flere timer enn de budsjetterte over flere år, uten at det er kompensert ved økte 
honorarer.  Kontrollutvalget ønsker å ha mulighet til opprettholde aktiviteten 
som har vært de siste år og dermed øke budsjettrammen.  

Følgende omforente forslag til tillegg i pkt 2 ble fremmet: 

Kontrollutvalget ber om at budsjett til sekretariatstjenester for kontrollutvalget 
økes med kr 40.000 for 2014.  

Innstillingens pkt 1 og omforent forslag til tillegg i pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Budsjettkontrollen per august 2013 for tilsyn og kontroll tas til orientering. 

2. Sekretariatet legger konklusjonen av drøftingen i møtet til grunn for det 
videre arbeid med økonomiplan 2014-2017. Kontrollutvalget ber om at 
budsjett til sekretariatstjenester for kontrollutvalget økes med kr. 40.000 
for 2014.  

 

Sak 038/13 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i 
møtet 04.09.13.  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken tas til orientering. 

 

Protokoll 

Kontrollutvalgets medlemmer orienterte kort. Ingen saker til oppfølging. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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Sak 039/13 - Oppfølgingskalender for kontrollutvalget i Frøya 
kommune og KonSek per 27.08.13  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 

1. Oppfølgingskalenderen tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i løpet av 2013 orienterer om 
rutiner for oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune, samt hvordan 
rutinene følges opp i praksis.  

 

Protokoll 

I tilknytning til oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 21/13 Orientering om 
opplæringsloven ved Sistranda skole, ba kontrollutvalget sekretariatet om å 
innhente en skriftlig redegjørelse som skal følge saken ved behandling i 
kontrollutvalgets møte den 16.10.13.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Oppfølgingskalenderen tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber om at rådmannen i løpet av 2013 orienterer om 
rutiner for oppfølging av politiske vedtak i Frøya kommune, samt hvordan 
rutinene følges opp i praksis.  

 

Sak 040/13 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 04.09.2013  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutvalget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 

 

Protokoll 

Følgende referatsaker ble presentert i møtet: 

1. Rundskriv H 2/13, datert 21.06.13, fra Kommunal- og 
regionaldepartementet. Endringer i kommunesloven m.m - egenkontroll. 
(Vedlagt) 

2. Brev til Frøya kommune, datert 13.08.13, vedrørende salg av båt. (Kopi til 
kontrollutvalget) 

3. Samling for kontrollutvalgsmedlemmer på Tiller 15.10.13. Arrangør 
KonSek Midt-Norge IKS. 
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I tilknytning til referatsak 2, Brev til Frøya kommune, datert 13.08.13, 
vedrørende salg av båt, var det ettersendt følgende dokument til 
kontrollutvalgets medlemmer: 

- Brev, datert 26.08.13, fra Sistranda skole v/Tor Aune til kommunalsjef 
Roger Fredheim. 

- Svarbrev, datert 29.08.13, fra Frøya kommune til Torbjørn Reppe og 
Ansgar Antonsen. (Kopi til kontrollutvalget) 

Kontrollutvalget stilte spørsmål rundt følgende forhold knyttet til salget av båten 
”Flafi”:  

- Hvem har solgt båten på vegne av kommunen? 
- Har ansatte fullmakt/myndighet til å selge komm eiendeler. 

(Retningslinjer) 
- Til hvilken pris er båten solgt? 
- Ble båten solgt med alt utstyr? 
- Ble tilleggsutstyr verdivurdert? 
- Er salget lovlig? 
- Hvem har kjøpt båten? 
- Har kjøper av båten tilknytning til selskapet som anslo verdien av båten? 
- Vurderer kommunen mulighet til eventuelt å heve kjøpet? 
- Er det innhentet tilbud på leie av slipp fra flere? 
- Hvorfor har ikke båten vært registrert som eiendel i kommunens 

regnskap? 
 
 Følgende omforente forslag ble fremmet og vedtatt: 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende brev til rådmannen for å innhente 
opplysninger knyttet til salget av båten Flafi. Punktene nevnt i protokollen 
innarbeides i brevet. Svarfrist 14 dager. 

2. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak i kontrollutvalgets møte 
16.10.13. Rådmannen innkalles ved behandling av saken. 

Vedrørende referatsak 3: 

De av kontrollutvalgets faste medlemmer som ønsker å delta melder seg på selv. 

 

Vedtak: 
Referatsak 1 og 3 tas til orientering. 

Referatsak 2: 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sende brev til rådmannen for å innhente 
opplysninger knyttet til salget av båten Flafi. Punktene nevnt i protokollen 
innarbeides i brevet. Svarfrist 14 dager. 

2. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt sak i kontrollutvalgets møte 
16.10.13. Rådmannen innkalles ved behandling av saken. 
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Sak 041/13 - Eventuelt  

Saken behandlet i Møtedato  
Kontrollutva lget i Frøya kommune  04.09.2013  
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

Protokoll 

Kontrollutvalget ba om at retningslinjer for ansettelser i Frøya kommune blir lagt 
med innkallingen til kontrollutvalgets møte den 16.10.13. 

 

8



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Arvid Hanssen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1077    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
RETNINGSLINJER FOR HØRINGER I KONTROLLUTVALGET I FR ØYA 
KOMMUNE  
 
 
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret vedtar Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya kommune. 
 
 
Vedlegg: 
 
Utkast til retningslinjer for gjennomføring av høringer i kontrollutvalget 
 
Saksutredning/Vurdering: 
 

Kontrollutvalget har i inneværende periode behandlet saker hvor det har vært behov for å 
innhente bred informasjon for å skaffe seg et godt beslutningsgrunnlag. Spesielt i saker 
knyttet til forholdende ved Sistranda skole har utvalget erfart at mottatt informasjon har vært 
sprikende.    
På et generelt grunnlag, men også på bakgrunn av erfaringer, ønsker kontrollutvalget å legge 
til rette for å kunne gjennomføre høringer i helt spesielle saker som krever førstehånds 
informasjonsinnhenting. Dette er kunnskap ut over det som til vanlig innhentes av 
sekretariatet gjennom ordinær saksbehandling.  
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 27/13 i møtet 19.06.13: 

1. Kontrollutvalget ser behovet for å vedta Retningslinjer for høring i kontrollutvalget.  

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem utkast til retningslinjer ut fra signaler 
gitt  i kontrollutvalgets møte 19.06.13. 

3. Sak legges frem på kontrollutvalgets første møte høsten 2013.  

Sekretariatet legger på bakgrunn av retningslinjene som ble fremlagt i sak 27/13, samt 
innspill fra kontrollutvalgets medlemmer i møtet 19.06.13, frem utkast til retningslinger for 
gjennomføring av høringer i kontrollutvalget. 
Sekretariatet mener det er riktig å forankre retningslinjene gjennom vedtak i kommunestyret, 
som har det øverste ansvar for tilsyn og kontroll i kommunen. Det er også viktig at 
muligheten til å bruke høringer i helt spesielle saker, og prosedyrer for gjennomføring, er 
kjent for administrasjonen og andre som kan bli innkalt.  



 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon: 

 
Gjennomføring av høringer er ressurskrevende og bør brukes kun i helt spesielle saker, hvor 
kontrollutvalget mener det er nødvendig for å få et godt nok beslutningsgrunnlag. 
Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker videre intern prosess eller om saken skal 
videresendes kommunestyret etter behandlingen i møtet 04.09.13. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 

 
Retningslinjer for høringer i 

kontrollutvalget i Frøya 
kommune. 

 
 

 
  
 
 
 

 
 

Forslag vedtatt i kontrollutvalgets møte 04.09.2013, sak 33/13. 
Vedtatt i kommunestyret i sak xx/xx/13, den xx.xx.2013 

 

FRØYA KOMMUNE 



Retningslinjer for høringer i kontrollutvalget i Frøya kommune  

 
1.Generelt 

Kontrollutvalget kan som et ledd i tilsynsarbeidet avholde høringer innenfor det ansvarsområde som 

er gitt utvalget i medhold av kommuneloven: Kontroll og tilsyn med forvaltningen. Med høring 

menes et møte i kontrollutvalget der utvalget mottar muntlige forklaringer fra personer som er 

innkalt for å få belyst komplekse saker eller saksområder.  

 

Høringen skal i utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med vanlig flertall beslutte at 

hele eller deler av høringen kan være lukket. Eksempelvis som følge av at de som skal høres kun 

ønsker å uttale seg i lukket møte. Kontrollutvalget kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for 

lukkete dører. Under en åpen høring må kontrollutvalgets medlemmer ikke gjengi eller vise til 

opplysninger som er underlagt taushetsplikt.  

 

2.Formål  

Formålet med bestemmelsen er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov for å kunne skaffe seg et 

godt beslutningsgrunnlag. Retningslinjene skal også bidra til en god fremdrift i høringen og å ivareta 

den innkaltes rettssikkerhet.  

 

3.Forberedelse 

Før møtet gjennomføres skal det være et saksforberedende møte. På dette møtet skal utvalget 

gjennomgå hvilke problemstillinger som ønskes belyst. Det skal videre fastsettes en fremdriftsplan 

for møtet som bl.a kan fastsette taletid for den enkelte som er innkalt, rekkefølge og hovedspørsmål.  

På det saksforberedende møtet skal kontrollutvalget velge ett av sine medlemmer som 

hovedutspørrer for høringen.  

 

4.Den innkaltes stilling  

Innkallingen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilke sak eller saksområde som 

er tema for høringen, informeres om mulighet for eksterne aktører til å reservere seg fra å møte, og 

mulighet for alle til å kreve å uttale seg i lukket møte.  

 

Den innkalte skal ha tilgang til kontrollutvalgets saksdokumenter, dersom disse ikke er underlagt 

taushetsplikt.  

 

Den innkalte har anledning til å ha med seg bisitter(e) og har rett til å konferere med bisitter(e) før 

svar avgis. Bisitter(ene) kan også supplere forklaringen.  

De innkalte avgjør selv om de vil besvare kontrollutvalgets spørsmål, og kan anmode om å få avgi 

forklaring for lukkete dører. Dersom slik anmodning fremsettes, skal høringen avbrytes og 

avgjørelsen tas i lukket møte.  

 

5.Gjennomføring av høringen 

Kontrollutvalgets leder innleder møtet ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrer som 

gjelder. Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den innkalte få anledning til å gi en fremstilling 

av saken.  

Den innkalte skal gis anledning til å sammenfatte saken etter at utspørringen er ferdig.  

Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen.  

Det skal ikke voteres eller treffes konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte 

hvordan opplysningene som fremkom under høringen skal følges opp.  

Det skal føres protokoll fra høringen.  

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Sten Kristian Røvik Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1089    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 
 
Saksopplysninger:  
  
Utarbeidet kvartalsrapport for 2. kvartal 2013 viser et netto regnskapsmessig mindreforbruk 
på NOK 20,724 mot et budsjettert mindreforbruk på NOK 17 642 mill. Dette viser et positivt 
avvik i forhold til budsjett på NOK 3,082 mill. Vedrørende spesifikasjon av avvik vises til 
vedlagte rapport. 
 
Vurdering: 
 
Etter gjennomgangen for 2. kvartal 2013 viser resultatet at inntekter og kostnader er under 
kontroll totalt sett. Innenfor enkelte virksomheter er det pr. 30.6.2013 negative resultater. En 
vesentlig del av disse er forklarbare i forhold til periodiseringsvirkninger, men enkelte 
områder må ettergås nærmere og kommenteres nærmere ved kvartalsrapport for 3. kvartal 
2013. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FRØYA KOMMUNE 

 

 
KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Rådmannens innledning: 
 

Periodens økonomiske analyse viser at akkumulert resultatet pr 2. kvartal 2013 er positivt i 

forhold til budsjett. Inntekt og formueskatt er pr. 2. kvartal i henhold til budsjett, og dette 

medvirker til en redusert motregning i forhold til rammetilskudd pr. 2. kvartal.  

 

Finansmarkedet har også hatt en positiv utvikling i 2. kvartal 2013 og vår portefølje viser pr. 

30.6.2013 en positiv avkastning på 4,02 % mot budsjettert 2,5 %. Finansmarkedet er fortsatt i 

positiv utvikling og vi har pr. 31.8.2013 en total økning til 5,34 % i vår fondsportefølje. Dette 

er positivt i forhold til budsjett 2013, som er utarbeidet med en forventet årlig økning på 5 % 

 

For virksomhetene viser 2. kvartal 2013 et totalt netto mindreforbruk på 1,1 mill. kroner. På 

enkelte virksomhetsområder er kvartalsresultat i forhold til budsjett påvirket av periodisering 

av varekjøp og inntekter, noe som utjevnes i avvik gjennom året. For noen virksomheter viser 

perioden et negativt resultat. En del av dette forklares med utjevning i 2. halvår og manglende 

budsjettjusteringer, men indikerer en utvidet analyse i 3. kvartal. For å nå våre mål om 

oppbygging av en god og sunn kommuneøkonomi legges det stor vekt på budsjettoppfølging i 

alle virksomheter. 

 

Sykefraværet for 2. kvartal 2013 viser en positiv nedgang på 0,7 % i forhold til 2012. 

Gjennomsnittlig fraværs- % for 1. halvår viser en økning på 0,45 i forhold til 2012. Det satses 

fortsatt mye på oppnåelse av en vesentlig forbedring. 

 

Fokus på låneopptak er fortsatt viktig og må ses i sammenheng med kommunenes finansielle 

situasjon per i dag. For Frøya kommune må det som tidligere kommentert prioriteres satsing 

på å bygge opp våre fond slik at vårt handlingsrom i fremtiden kvalitetssikres gjennom gode 

tjenester til våre brukere. 

 

  

  

for Rådmann 

 

Sten Kr. Røvik 

Økonomisjef 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 Økonomi           

 

Pr. 30.6.2013 er det totalt sett ingen vesentlige negative kostnadsmessig påvirkningsposter 

utover periodiseringsvirkning, som påvirker resultatet.  

 

Driftskostnader viser for enkelte virksomheter et overforbruk pr. 30.6.2013 og det vises til 

virksomhetsoversikten.  

 

Inntektsmessig er resultatet positivt påvirket av overføringer med krav om motytelse. Totalen 

på kr. 15,2 mill består i hovedsak av følgende poster: 

 

Refusjon av sykepenger kr.   6,01 mill Medvirker reduksjon av lønnskostnadene 

Momskompensasjon  kr.   3,32 mill Overføres kapitalregnskapet 

Refusjon fra staten  kr.   1,28 mill Tilskudd lønnsdekning barnevern 

Tilskudd næringsfond  kr.   2,78 mill Bundne midler til næringslivet 

Totalt    kr. 13,39 mill 

 

Skatteinngangen for 2013 pr. 2. kvartal viser et avvik til budsjett på kr. 2,0 mill, som i 

hovedsak skyldes inntektsperiodiseringen. Frøya kommune ligger pr. 30.6.2013 litt over 

landsgjennomsnittet i skatteinngang. Dette medfører at rammetilskuddet pr. 30.6.2013 er 

høyere enn budsjettert. Landsgjennomsnittet for årets skatteinngang er høyere enn forventet i 

henhold til budsjettprognosen, og dette påvirker at utjevningsbelastningen er mindre enn 

budsjettert. 

 

Finansinntektene er positivt påvirket av høyere avkastning på vår fondsportefølje enn 

budsjettert. Dette utgjør kr. 2,06 mill. Finansinntekter er periodisk negativt påvirket med kr. 

1,2 mill. Dette skyldes at en del av renteinntektene etterberegnes og utjevnes i 2. halvår.   . 

Avkastning på fondsporteføljen påvirker ikke drift da positiv avkastning er budsjettert for 

oppbygging av bufferfond, rentereguleringsfond og inflasjonsfond. 

 

Regnskapet for 2. kvartal viser et netto resultat med et mindreforbruk på kr. 3,082 mill.  

 

Lønn og sosiale kostnader viser for 2. kvartal et totalt merforbruk på kr. 8,957 mill. 

Overforbruket kan reduseres med kr. 6,01 mill. i refunderte sykepenger. I tillegg kan 

resterende overforbruk på kr. 2,94 mill reduseres med følgende budsjettendringsposter: 

 

Etterslep på lønnsregulering 2012 kr. 0,5 mill Avsatt i disposisjonsfond 

Underbudsjettert PLO for 2013 kr. 0,8 mill  

Regnskapsført lønnsreg. 2013 kr. 0,3 mill Avsatt i reserverte lønnsreguleringer  

Etterslep ref. sykepenger pr. 30.6.  kr. 0,8 mill Regnskapsført i juli 

Totalt     kr. 2,4 mill 

 

Overforbruket utgjør fortsatt av kr. 0,54 mill. og 0,4 mill av dette utgjør merforbruk i andre 

personalkostnader. En del vil bli redusert ved budsjettjusteringer ved fordeling av avsatt 

kompetanseutviklingsmidler og tidlig innsats, men virksomhetsledere er oppfordret til 

strammere oppfølging i henhold til de månedlige lønnsrapporter.  



 

 

Lånegjeld 
 

I 2. kvartal er det tatt opp nye lån på kr. 146 mill i henhold til investeringsbudsjett vedtatt for 

2013.   

 

Pr. 30.6.2013 er 34 % av låneporteføljen bundet med fast rente på 3,57 % og 3,97. Det 

resterende er tatt opp til flytende rente som pr. dato er 2,25 %. 

 

2.2 Medarbeidere 

 
Sykefravær 
 

I. kvartal 2.kvartal Totalt

2013 11,90 9,30 10,60

2012 10,30 10,00 10,15

2011 10,40 7,70 9,05  
 

Sykefraværet er fortsatt høyt. Årets 6 første måneder viser en gjennomsnittlig oppgang på 

0,45 % i forhold til 2012. Det jobbes fortsatt aktivt med bevisstgjøring av både ledere og 

øvrige ansatte med tanke på å redusere sykefraværet.   
 

 
Lønnsutviklingen: 
 

Lønnsutviklingen spesifisert på lønnsart. 
 

Regnskap Budsjett Avvik i Forbruk Regnskap Budsjett- Budsjett

2. kv. 2013 2. kv. 2013 kroner i % 2. kv. 2012 prog. 2013 2013

Fast lønn 67 482 850 65 590 244 -1 892 606 102,89 % 35 205 129 147 090 642 145 198 036

Vikarlønn 4 707 414 342 815 -4 364 599 1373,16 % 2 232 060 8 717 543 4 352 944

Variabel lønn 8 312 618 6 502 254 -1 810 364 127,84 % 2 010 313 15 537 716 13 727 352

Sosiale kostnader 16 853 171 17 492 883 639 712 96,34 % 6 262 040 35 767 977 36 407 689

Brutto lønnskostnader 97 356 053 89 928 196 -7 427 857 108,26 % 45 709 542 207 113 878 199 686 021

Refusjon fra folketrygden -6 010 243 0 6 010 243 0,00 % -1 396 664 -6 010 243 0

Netto lønnskostnader 91 345 810 89 928 196 -1 417 614 101,58 % 44 312 878 201 103 635 199 686 021

 

 

Lønnskostnader for 2. kvartal er i tillegg påvirket med NOK 0,5 mill. av etterslep i 

lønnsoppgjøret for 2012. Dette er foreslått dekket ved resultatdisponering i 2012 og 

medfølgende budsjettjustering og vil gi en positiv kostnadseffekt for 3. kvartal 2013. 

 

Som tidligere kommentert er lønnsbudsjettet for 2. kvartal ikke justert for lønnsregulering 

2013. Dette vil bli gjennomført i 3. kvartal og reserverte lønnsmidler på kr. 3,0 mill vil 

medføre en positiv budsjettjustering for 2013. 
 

 



. 

3. Økonomiske nøkkeltall 

 
               ØKONOMISK OVERSIKT 2. kvartal 2013

Revidert

periodisert Revidert

Regnskap budsjett Avvik Regnskap årsbudsjett

2. kv. 2013 2. kv. 2013 i kroner 2. kv. 2012 2013

Driftsinntekter

Brukerbetaling 6 107 5 983 125 5 903 11 965

Andre salgs- og leieinntekter 16 562 16 700 -139 16 132 28 365

Overføringer med krav til motytelse 37 974 22 825 15 149 17 943 56 935

Rammetilskudd 75 000 69 515 5 485 71 728 115 859

Andre statlige overføringer 90 839 -749 111 1 678

Adre overføringer 105 0 105 22 0

Inntekts- og formueskatt 52 699 54 651 -1 952 57 752 124 206

Eiendomsskatt 1 911 2 149 -238 2 149 4 298

Sum driftsinntekter 190 447 172 662 17 785 171 739 343 306

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 81 756 73 269 8 487 73 378 165 097

Sosiale utgifter 24 714 24 244 470 22 753 44 303

Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteprod. 26 571 23 015 3 557 24 257 46 179

Kjøp av tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon 5 941 7 533 -1 592 5 856 17 849

Overføringer 16 404 16 371 33 11 602 31 791

Avskrivninger 0 0 0 0 160

Fordelte utgifter -94 -1 560 1 466 -179 -3 120

Sum driftsutgifter 155 293 142 872 12 421 137 666 302 259

Brutto driftsresultat 35 153 29 789 5 364 34 072 41 047

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 5 295 6 518 -1 223 5 418 8 410

Gevinst finansielle instrumenter 5 350 3 286 2 064 4 407 6 572

Mottatte avdrag på utlån -9 189 -198 42 377

Sum eksterne finansinntekter 10 636 9 992 644 9 867 15 359

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 6 692 7 048 -356 6 438 14 097

Tap finansielle instrumenter 111 0 111 221 0

Avdrag på lån 9 079 8 903 176 8 363 17 807

Utlån 49 188 -140 44 377

Sum eksterne finansutgifter 15 931 16 140 -209 15 066 32 280

Resultat eksterne finansieringstransaksjoner -5 295 -6 148 853 -5 198 -16 921

Motpost avskrivninger 0 80 -80 0 -160

Netto driftsresultat 29 858 23 561 6 297 28 874 24 285

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 15 081 15 081 0 7 297 15 081

Brukl av disposisjonsfond 0 763 -763 8 314 1 709

Bruk av budne fond 0 112 -112 50 224

Sum bruk av avsetninger 15 081 15 956 -875 15 660 17 013

Overført til investeringsregnskapet 14 509 12 289 2 220 2 433 24 578

Avsatt til disposisjonsfond 9 706 9 587 119 11 704 12 754

Avsatt til budne fond 0 0 0 0 3 967

Sum avsetninger 24 215 21 876 2 339 14 137 41 299

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk (-/+) 20 724 17 642 3 082 30 397 0

 



Finansforvaltningen: 

 

  

Aktivaklasse IB 2013 Netto tilførte Gevinst/tap UB 30.06.13 

    midler     

Aksjefond 34 464 884 0 3 890 434 38 356 318 

Rentebærende papirer 98 700 964 0 1 458 733 100 159 693 

Bankinnskudd 70 004 0 575 70 579 

Sum 133 235 849 0 5 349 742 138 585 590 

 

 

Ovenstående tabell viser at det er på aksjefond som har gitt størst avkastning i 2013. Aksjer på 

kr 3 890 434,- og rentebærende papirer på 1 458 733,-. Som det fremgår av tabellen har vi pr. 

30.06.13 en totalavkastning på kr 5 349 742,-. Mottatt rapport for august viser en ytterligere 

avkastning på kr. 1 766 935,- pr. 31.8.2013 
 

4. Sammenstilling drift 2. kvartal 2013 
 

Oversikt pr. rammeområde 
 
  Regnskap Budsjett Avvik i Forbruk i % av Budsjett- Budsjett 

  2. kv. 2013 2. kv. 2013 kroner per. budsjett prognose 2013 

              

Administrasjon 27 208 006 30 620 279 3 412 273 88,86 % 53 156 325 56 568 598 

Oppvekst 25 235 676 25 285 203 49 527 99,80 % 55 946 957 55 996 484 

Helse og Sosial 46 137 120 45 550 925 -586 195 101,29 % 92 835 893 92 249 698 

Kultur 3 897 589 3 167 638 -729 951 123,04 % 7 810 858 7 080 907 

Teknisk 6 318 678 5 293 650 -1 025 028 119,36 % 25 628 023 24 602 995 

Totalt 108 797 069 109 917 695 1 120 626 98,98 % 235 378 056 236 498 682 

 

Oversikt pr. virksomhet 
Regnskap Budsjett Avvik i Forbruk i % av Budsjett- Budsjett

2. kv. 2013 2. kv. 2013 kroner per. budsjett prognose 2013

1000 - Folkevalgte 2 699 568 1 957 574 -741 994 137,90 % 4 709 533 3 967 539

1100 - Rådmann 10 129 083 15 112 592 4 983 509 67,02 % 26 696 718 31 680 227

1101 - Stab 14 379 355 13 550 113 -829 242 106,12 % 21 750 074 20 920 832

2100 - Dyrøy Oppvekstsenter 1 674 957 1 592 891 -82 066 105,15 % 3 596 900 3 514 834

2200 - Mausund Skole 1 815 728 2 282 540 466 812 79,55 % 4 529 922 4 996 734

2300 - Nabeita Skole 2 941 738 2 942 132 394 99,99 % 6 482 118 6 482 512

2400 - Nordskag Oppvekstsenter 2 790 454 2 987 321 196 867 93,41 % 6 465 477 6 662 344

2500 - Sistranda Skole 10 716 942 9 748 000 -968 942 109,94 % 22 430 441 21 461 499

2600 - Sørburøya Barne- og Ungd. 848 903 909 558 60 655 93,33 % 1 963 905 2 024 560

2700 - Hamarvik BHG 1 935 587 1 963 846 28 259 98,56 % 4 390 838 4 419 097

2800 - Nesset BHG 2 511 367 2 858 915 347 548 87,84 % 6 087 356 6 434 904

31xx - Familie og Helse 17 967 121 18 940 678 973 557 94,86 % 32 450 429 33 423 986

32xx - Barnevernstjenesten 1 864 081 2 855 228 991 147 65,29 % 4 601 969 5 593 116

33xx - NAV Sosialtjenesten 1 879 359 2 259 303 379 944 83,18 % 4 317 846 4 697 790

34xx - Pleie og omsorg 24 426 559 21 495 716 -2 930 843 113,63 % 51 465 649 48 534 806

4100 - Kultur 3 897 589 3 167 638 -729 951 123,04 % 7 810 858 7 080 907

5xxx - Teknisk 6 318 678 5 293 650 -1 025 028 119,36 % 25 628 023 24 602 995

Totalt 108 797 069 109 917 695 1 120 626 98,98 % 235 378 056 236 498 682
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SELSKAPSFORM - FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya Kultur- og Kompetansesenter, eiendommen, behandles i utgangspunktet som ordinær 
kommunal eiendom og vurderes for senere endring av selskapsform. 
 
Frøya Kultur- og Kompetansesenter, driftsselskap, drives ved oppstart som egen kommunal 
virksomhet og selskapsendring til aksjeselskap gjennomføres når driftsgrunnlaget gir 
grunnlag for at dette er en bedre løsning for Frøya kommune. 
 
 
Vedlegg: 
PricewaterhouseCoopers AS – Frøya Kultur- og Kompetansesenter Vurdering av 
selskapsform og struktur. 
 
 
Saksopplysninger:   
Med bakgrunn i henvendelser fra næringsivet vedrørende skatte- og avgiftsmessige 
virkninger ved bidrag og gaver til Frøya Kultur- og Kompetansesenter, og om selskapsform 
har avgiftsmessig virkning for mottak, ble det bestilt en juridisk vurdering vedrørende 
selskapsform og struktur. 
 
RricewaterhouseCoopers AS ble engasjert etter anbud og det vises til vedlagte rapport. 
 
I henhold til rapportens Oppsummering – Selskapsform annbefales følgende: 

• Fra et skatte- og merverdigavgiftsmessig ståsted vil valg av selskapsform ikke være 
avgjørende. 

• På bakgrunn av at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den egenkapital de har 
skutt inn, anser vi aksjeselskapsformen for å være den gunstigste måten å organisere 
virksomheten på. 

• Det anbefales at vedtekter og formålsparagraf utformes på en slik måte at det fremgår 
at selskapet «ikke har erverv til formål», da dette er et moment i vurdering av om 
selskapet faller inn under et relevant unntak fra skatteplikt. 



• Det kan være en mulighet å fellesregistrere selskapene for merverdiavgift, dette må 
imidlertid vurderes nærmere i forhold til fradragsretten knyttet til mylderarealer. 

 
Vurdering:  
Valg av selskapsform vedrørende drift har ingen virkning/betydning i forhold til givere av 
bidrag og gaver, og heller ingen virkning vedrørende avgiftsforhold for Frøya Kultur- og 
Kompetansesenter som mottaker. 
 
For Frøya kommunes vedkommende er det for driftsselskapet eiernes økonomiske ansvar og 
risiko som er en vesentlig påvirkningsfaktor i henhold til anbefalingen. I dette ligger at om 
driftsselskapet har negativ drift, kan økonomiske forpliktelser for kommunen unngås ved at 
selskapet slås konkurs.  
 
Sett på en annen måte er et positivt driftsgrunnlag en vesentlig faktor for valg av 
selskapsform, da man som aksjeselskap har en bedre mulighet for avsetninger til senere bruk. 
 
I følge tidligere presentasjoner kan tildeling av visningskonsesjon til Frøya medføre 
vesentlige tilskudd til Frøya Kultur- og Kompetansesenter og dette kan være en vesentlig 
påvirkningsfaktor vedrørende valg av selskapsform. 
 
Når det gjelder valg av selskapsform vedrørende bygget, har det som for drift ingen 
betydning vedrørende avgiftsmessige forhold. I henhold til rapporten kan aksjeselskapsform 
påvirkes av eiendomsskatt. Denne utgjør 7 promille av fastsatt markedsverdi og utgjør pr. 
million kr. 7.000,-, men i henhold til Eiendomsskattelovens § 7a, kan kommunen gjennom 
selskapets vedtekter vedrørende drift beslutte at den holdes utenom.  
 
For øvrig vil valg av aksjeselskapsform for begge selskaper medføre ekstrakostnader 
vedrørende revisjon og styrehonorar og mere bindende krav til blant annet 
vedlikeholdskostnader. 
 
Valg av selskapsform er ikke formellt bundet til frister og kan senere etableres ved 
omdannelse.  
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Bakgrunn og forutsetninger

• Vi er blitt bedt om å foreta en utredning av den optimale
selskapsform og eventuell selskapsstruktur for Frøya kultur- og
kompetansesenter. Fokus i utredningen har vært skatte- og
avgiftstrykk for senteret, og skatte- og avgiftsmessige virkninger
vedrørende bidrag fra næringslivet.

• Det ligger ikke i vårt mandat å foreta vurderinger i forhold til fast
eiendom. Avgiftsmessig vurdering av oppføring av bygget har vi
derfor ikke sette nærmere på.

3
juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter



PwC

Oppsummering og anbefaling

Oppsummering av selskapsform og
selskapsstruktur, og skatte- og
avgiftsmessige forhold

4
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Oppsummering - Selskapsform
Vår anbefaling

• Fra et skatte- og merverdiavgiftsmessig ståsted vil valg av
selskapsform ikke være avgjørende.

• På bakgrunn av at eiernes økonomiske ansvar er begrenset til den
egenkapital de har skutt inn, anser vi aksjeselskapsformen for å være
den gunstigste måten å organisere virksomheten på

• Det anbefales at vedtekter og formålsparagraf utformes på en slik
måte at det fremgår at selskapet "ikke har erverv til formål", da
dette er et moment i vurdering av om selskapet faller inn under et
relevant unntak fra skatteplikt.

• Det kan være en mulighet å fellesregistrere selskapene for
merverdiavgift, dette må imidlertid vurderes nærmere i forhold til
fradragsretten knyttet til myldrearealer.

5
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Oppsummering - Selskapsstruktur

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter

- Eiendom

Kultur- og
kompetansesenter

- Drift

• Vi anbefaler en selskapsstruktur
som vist til høyre.

• For å redusere risikoen
anbefaler vi at Eiendom og Drift
skilles i to ulike selskap.

• Etter vår oppfatning vil det
være størst risiko knyttet til
Driftsselskap, og vi anbefaler
derfor at Eiendom eier aksjene i
Drift.

• En slik organisering vil også
kunne optimalisere
fradragsretten for MVA.
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Selskapsform

Kort gjennomgang av forskjellige
selskapsformer

7
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Valg av selskapsform

I valget av organisatorisk modell kan ulike selskaps- og
organisasjonsformer være aktuelle.

• Aksjeselskap kan benyttes både av en kommune som vil starte
virksomhet alene, og sammen med private eller andre offentlige
organer.

• Et interkommunalt selskap kan bare ha kommunale eller
fylkeskommunale eiere. Denne formen kan ikke benyttes av en
kommune alene.

• Dersom en kommune ønsker en friere organisering av egen
virksomhet enn i de ordinære etater, kan kommunalt foretak (KF)
benyttes.

• Kommune kan også være stifter av en stiftelse.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Aksjeselskap (AS)

• Aksjeselskaper er regulert i aksjeloven av 13. juni 1997. Loven har
detaljert regulering av alle sentrale forhold, med særlige
bestemmelser for å sikre at den begrensede kapitalen vernes.

• Et aksjeselskap skal ha en aksjekapital på minimum kr 30 000,
fordelt på en eller flere aksjer som rettighetene som aksjonær knytter
seg til.

• Selskapet plikter til enhver tid å ha en egenkapital som er forsvarlig
ut fra risikoen og omfanget av virksomheten i selskapet.

• Det grunnleggende element ved aksjeselskapsformen er at eiernes
økonomiske ansvar er begrenset til den aksjekapitalen de har skutt
inn.

• Et aksjeselskap kan gå konkurs. For eierne medfører konkurs at
egenkapital går tapt.

9
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Aksjeselskap

Vedtekter I forbindelse med stiftelse av selskapet må det utarbeides
vedtekter for selskapet. Vedtektene skal bl.a. angi selskapets
foretaksnavn, hvilken kommune det har kontor, selskapets formål,
aksjekapitalens størrelse, aksjenes pålydende. Dersom selskapet
ikke har erverv til formål må dette angis i vedtektene.

Økonomisk utbytte Dersom selskapet ikke skal ha til formål å skaffe aksjeeierne
økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om
anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning. Dette
er praktisk for kommunalt eide selskaper og andre selskap med
ideelle formål.

Daglig leder Selskapet skal ha en daglig leder eller en kontaktperson.

Registrering Aksjeselskaper skal være registrert i Foretaksregisteret.

Regnskap, revisjon,
ligningspapirer

Aksjeselskap er pliktig til å føre regnskap. Selskaper har i
utgangspunktet plikt til å ha revisor. På gitte vilkår kan revisor
unnlates. Dersom selskapet anses som skattepliktig skal det
leveres ligningspapirer.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Aksjeselskap og skatteplikt

• Aksjeselskaper er et eget skattesubjekt, og er dermed som
utgangspunkt skattepliktig.

• Skattesatsen er pr i dag 28 %, men det foreligger forslag om
reduksjon av skattesats til 27 % fra og med 2014.

• Unntak:

• For at en virksomhet som drives i regi av et aksjeselskap skal være
skattefri, må den falle inn under et relevant unntak fra skatteplikt.
Det er unntak fra skatteplikt for selskaper som "… ikke har erverv til
formål." Om et selskap har "erverv" til formål eller ikke avgjøres
etter en helhetsvurdering, der flere momenter vil ha betydning. Det
grunnleggende spørsmålet som inngår i helhetsvurderingen er
hvorvidt den aktiviteten som selskapet driver har en ikke-økonomisk
karakter.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Aksjeselskap og MVA

• All omsetning av varer og tjenester er etter hovedregelen
merverdiavgiftspliktig, såfremt det ikke er unntatt i loven.

• Virksomheten skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret når dens
avgiftspliktige omsetning og/eller uttak overstiger kr 50 000 i løpet
av en 12 måneders periode.

• Det er fradragsrett for kostnader som knytter seg til den
avgiftspliktige virksomheten.

• Selskapet kan ha rett til merverdiavgiftskompensasjon dersom det:

• Yter lovpålagte oppgaver

• Driver frivillig virksomhet

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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MVA kompensasjon

• Kompensasjonsordningen for kommuner, fylkeskommune ol. er en
generelle ordning hvor det ytes kompensasjon for merverdiavgift ved
kjøp av varer og tjenester for bruk i kompensasjonsberettiget
virksomhet

• Skal motvirke konkurransevridning slik at kommuner ikke bare
kjøper tjenester internt.

• Kompensasjonsoppgaver leveres med samme intervall som
ordinære omsetningsoppgaver.

• Kompensasjonsordning for frivillig sektor

• Ytes i den grad det drives frivillig virksomhet.

• Bevilges etter årlig søknad (søknadsfrist 1. september) og enten
basert på dokumenterte kostnader eller etter en forenklet modell.

• Drift vil trolig være omfattet av begge ordningene.
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Kommunalt foretak (KF)

• Et kommunalt foretak er utformet for å være tilbud for en
kommunes organisering av mer forretningspreget virksomhet.
Reglene følger av kommuneloven kapittel 11.

• Et kommunalt foretak er en utskilt del av kommunens øvrige
forvaltning, og nokså fristilt fra forvaltningen for øvrig.

• Et kommunalt foretak er økonomisk og rettslig en del av kommunen,
og kommunen kan holdes direkte ansvarlig for all virksomhet i
foretaket.

• Kommunen er fullt ansvarlig og solidarisk for foretakets virksomhet.
Dersom det er tale om virksomhet som kan være eksponert for
risiko, bør derfor ikke denne organisasjonsformen benyttes.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Kommunalt foretak

Vedtekter Kommunestyret bestemmer vedtektene for foretaket. I
vedtektene skal det fastsettes bestemmelser om foretakets
formål, forretningskontor og antall styremedlemmer.

Styre Foretaket skal ha et styre på minst tre medlemmer, valgt for to år.
Styret er direkte underlagt kommunestyret, og ikke kommunens
administrative ledelse.

Daglig leder Selskapet skal ha en daglig leder, som ikke er medlem i styret.
Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften. Daglig leder er
ikke underlagt kommunens øvrige administrasjon.

Registrering Foretaket skal registreres i Foretaksregisteret.
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Kommunalt foretak og skatteplikt

• Kommuner er som hovedregel ikke skattepliktig for inntekt og
formue i sin virksomhet

• Kommunale foretak vil være eget skattesubjekt i den utstrekning de
er organisert slik at de utgjør innretninger som står under
selvstendig bestyrelse. Det avgjørende er at det foreligger en formue
som forvaltes atskilt fra kommunen selv. Dette avgjøres på grunnlag
av den organisering som er lagt til grunn for den aktuelle enheten i
det offentlige vedtak som ligger til grunn for opprettelsen av
foretaket.

• Det er unntak for skatteplikt for selskaper som ikke har erverv til
formål. Se nærmere punkt Aksjeselskap skatteplikt.
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Kommunalt foretak og MVA

• Et kommunalt foretak som har en omsetning over kr 50 000 vil være
pliktig til å registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet.

• Fradragsrett for kostnader som knytter seg til den avgiftspliktige
virksomheten.

• Kan ha rett til merverdiavgiftskompensasjon.
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Stiftelse

• En stiftelse er en selveiende juridisk person, som etableres ved at en
eller flere stiftere stiller en formuesmasse til disposisjon for et
bestemt formål.

• Stifterne har ikke eierskap til innskudd eller annet, og bare
stiftelsens styre har innflytelse på virksomheten fremover.

• Stifterne kan sikre seg en viss faktisk innflytelse ved å sørge for at
vedtektene har bestemmelser om hvordan styret utpekes.

• For kommuner er denne formen bare egnet for virksomhet som
kommunen ikke har behov for videre innflytelse over, men ønsker
skal være helt fristilt fra kommunen.

18
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Stiftelse

Vedtekter Skal inneholde stiftelsens navn, formål, organisering og valg av
styret.

Utbytte Oppretter har ingen rett til utbytte.

Omdannelse Adgang til omdannelse er snever. Selskapsformen er lite egnet til
å tilpasse seg store endringer. Det er i hovedsak Stiftelsestilsynet
som har adgang til å foreta omdannelser.

Registrering Stiftelsen må meldes til Stiftelsestilsynet.

Grunnkapital Oppretter må avstå et formuesgode til stiftelsen. Nedre grense
for grunnkapital for alminnelig stiftelse er
kr 100 000. For næringsdrivende stiftelser er nedre grense
kr 200 000.

Forvaltning og
utdeling av
selskapskapital

Styret pliktig til å forvalte kapitalen på en forsvarlig måte. Dersom
styret misligholder sine forpliktelser kan de holdes
erstatningsansvarlig. Alle former for utdelinger skal være i
samsvar med stiftelsens formål.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Stiftelser og skatteplikt

• Stiftelse er et eget skattesubjekt, og er dermed som utgangspunkt
skattepliktig for inntekt.

• Skattesatsen er pr i dag 28 %, men det foreligger forslag om
reduksjon av skattesats til 27 % fra og med 2014

• Unntak:

• For at en virksomhet som drives i regi av en stiftelse skal være
skattefri, må den falle inn under et relevant unntak fra skatteplikt.
Det er unntak fra skatteplikt for selskaper som "… ikke har erverv til
formål." Om et selskap har "erverv" til formål eller ikke avgjøres
etter en helhetsvurdering, der flere momenter vil ha betydning. Det
grunnleggende spørsmålet som inngår i helhetsvurderingen er
hvorvidt den aktiviteten som selskapet driver har en ikke-økonomisk
karakter.
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Stiftelser og MVA

• En stiftelse som har en omsetning over kr 50 000 vil være pliktig til
å registrere seg i merverdiavgiftsmanntallet.

• Fradragsrett for kostnader som knytter seg til den avgiftspliktige
virksomheten.

• Stiftelsen kan ha rett til merverdiavgiftskompensasjon.
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Eiendomsskatt

• Eiendom som eies av kommunen selv er unntatt fra skatteplikt:
unntaket omfatter bare den aktuelle kommunen, og ikke andre
kommuner.

• Unntaket omfatter ikke fast eiendom som er overført til
aksjeselskap, selv om kommunen eier alle aksjene i selskapet.
Aksjeselskapet kan derfor bli forpliktet til å betale eiendomsskatt.

22
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Selskapsstruktur

Anbefaling til selskapsstruktur

23
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Konsern

• Det kan være formålstjenlig å organisere naturlig atskilte deler av
virksomheten i forskjellige selskaper. For eksempel kan det være
naturlig å skille drift og eierskap til eiendom i ulike selskaper. Dette
for å redusere den økonomiske risikoen.

• Både aksjeselskaper og kommunale foretak kan eie andre
aksjeselskaper helt eller delvis.

• Ved valg av selskapsstruktur er det flere forhold som må vurderes.
På de neste sidene har vi satt opp tre alternativer, med fordeler og
ulemper vedrørende det enkelte alternativ.

juni 2013Frøya Kultur- og Kompetansesenter
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Selskapsstruktur – Alternativ I
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter

- Eiendom

Kultur- og
kompetansesenter

- Drift

Fordeler:

• Spredning av risiko

• Kan ytes konsernbidrag mellom
Eiendom og Drift

• Fellesregistrering, ingen
avgiftsbelastning mellom Eiendom og
Drift

• Fradrag for evt. oppførings- og
driftskostnader til eksklusive arealer

Ulemper:

• Flere enheter å forholde seg til

• Ved fellesregistrering, kan miste
fradragsrett knyttet til myldreareal
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Selskapsstruktur – Alternativ II
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter

- Eiendom

Kultur- og
kompetansesenter

- Drift

Fordeler:

• Begge selskap eies direkte av
Frøya kommune

• Spredning av risiko

Ulemper:

• Kan ikke ytes konsernbidrag
mellom Eiendom og Drift

• Ikke mulighet til
fellesregistrering
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Selskapsstruktur – Alternativ III
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Frøya kommune

Kultur- og
kompetansesenter –

Eiendom og Drift

Fordeler:

• Enklere å forholde seg til, alt
vedrørende senteret samlet i en
enhet

Ulemper:

• Større risiko da både Eiendom
og Drift samles i en enhet

• Mister fradragsrett for oppføring
og driftskostnader til
myldreareal
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Selskapsstruktur – Vår anbefaling

• Basert på vår oppfatning av virksomhet og drift av Frøya kultur- og
kompetansesenter vil vi anbefale at Alternativ I velges som
selskapsstruktur.

• Vi anser at det vil være størst risiko knyttet til drift av senteret, og
anbefaler derfor at Eiendom eier aksjene i Drift.
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Merverdiavgiftsmessig vurdering av Eiendom og
Drifts aktivitet

• Eiendom og Drift vil drive ulik avgiftsmessig aktiviteter.

• Drift vil både ha avgiftspliktig-, kompensasjonsberettiget- og unntatt-
virksomhet.

• Avgiftspliktig: bl.a. reklame og inngangspenger

• Kultursektoren ble avgiftspliktig fra med virkning fra 1. juli 2010 hvor det
ble innført avgiftsplikt for bl.a. inngangspenger til museer, gallerier,
fornøyelsesparker og opplevelsessenter.

• Kan derfor bli avgiftsplikt på deler av senteret.

• Unntatt er fremdeles omsetning og formidling av tjenester i form av
adgang til teater-, opera- og ballettforestillinger, konserter ol

• Unntatt: bl.a. studiesenter

• Kompensasjonsberettiget som kommune: ytelse av lovpålagte oppgaver som
skole.

• Kompensasjonsberettiget som frivillig virksomhet: ytelse av bl.a. frivilligheten.
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Eiendom
Frivillig registrering

• For å optimalisere avgiftsbehandlingen burde selskapet søke om
frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Må søke
myndighetene særskilt om en slik registrering.

• Kan søke som frivillig registrering for utleie til avgiftspliktig- eller
kompensasjonsberettiget virksomhet.

• Vil da ha fradragsrett for kostnader knyttet til den avgiftspliktige-
eller kompensasjonsberettigede virksomheten. Motstykke er at
Eiendom må svare avgift på husleien.

• For utleie til leietakere som driver både avgiftspliktig- og unntatt
virksomhet i samme areal ("myldreareal"), vil Eiendom ha full
fradragsrett dersom de ikke er fellesregistrert med leietaker
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Fellesregistrering

• To eller flere samarbeidende selskaper kan registreres som ett
avgiftsubjekt dersom minst 85 %av kapitalen i hvert selskap eies av ett
eller flere av de samarbeidende selskapene. Alle deltakende selskaper i
en fellesregistrering er solidarisk ansvarlig for betaling av
merverdiavgift.

• Næringsdrivende stiftelser samt kommunale foretak kan også inngå i en
fellesregistrering.

• Virkningene av en fellesregistrering er at selskapene anses som ett
avgiftsubjekt. Det vil si at salg av varer og tjenester mellom selskapene i
fellesregistreringen ikke er avgiftspliktig.

• Hovedselskapet/det innberettende subjektet skal levere en felles
omsetningsoppgave for alle selskapene som inngår.

• De fellesregistrerte selskapene blir solidarisk ansvarlige for
merverdiavgiftsoppgjøret.
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Fellesregistrering

• Fordelene med en fellesregistrering er således at selskapene seg i
mellom ikke må beregne merverdiavgift av salg mellom selskapene.
Da det i senteret vil drives virksomhet som ikke er avgiftspliktig vil
dette således hindre en endelig avgiftsbelastning som ikke er
fradragsberettiget.

• Ulempen vil være at man er solidarisk ansvarlig for
avgiftsbehandlingen til de andre selskapene i fellesregistreringen,
men ettersom selskapene er eid 100 % av kommunen må man anta
at man har full oversikt over avgiftsbehandlingen slik at dette ikke er
en stor risiko.
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Bidrag fra næringslivet

Skatte- og avgiftsmessige virkninger
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Bidrag fra næringslivet
Skatte- og avgiftsmessige virkninger for bidragsyter

• Ifølge skatteloven § 6-1 gis det fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve,
vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Det er et vilkår for fradrag at det
foreligger en tilknytning mellom kostnaden og inntektservervet.

• Det gis ikke skattemessig fradrag for gaver.

• Gaver vil i utgangspunktet være skattefritt for mottaker.

• Reklameinntekter/sponsorinntekter vil som utgangspunkt være skattepliktig for
mottaker (som "fordel vunnet ved virksomhet").

• Utarbeid skriftlige sponsoravtaler.

• Spesifiser grundig partenes ytelser, spesielt motytelsen for sponsoratet
(eksempelvis eksponering).

• Dersom bidrag fra næringsliv ikke er gave, og det foreligger motytelser, bør
bidrag ikke betegnes som ”støtte”, ”gave” eller ”bidrag” verken i avtalen,
fakturaer eller i annen kommunikasjon med organisasjonen eller omverdenen.

• Synlig bruke motytelsene , slik at sponsingen ikke fremstår som ensidig.
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Bidrag fra næringslivet
Skatte- og avgiftsmessige virkninger for bidragsyter

• Ihht. merverdiavgiftsloven er omsetning avgiftspliktig.

• Med omsetning menes "levering av varer og tjenester mot vederlag".

• Rene gaver er ikke avgiftspliktig – leveres ingen motytelse.

• Ved bytteavtaler leveres ytelser mot vederlag. Vederlaget behøver
ikke å være i penger.

• Sponsoravtaler vil derfor i utgangspunktet være avgiftspliktig. Her
ytes det en motytelse (pengegave for reklame) og begge parter vil
være forpliktet til å beregne merverdiavgift med 25 % av verdien.
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Kort om regelverket knyttet til
offentlige anskaffelser
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Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser

• Regelverket for offentlige anskaffelser baserer seg på de
forpliktelsene som følger av EØS-avtalen og WTO-avtalen.
Regelverket omfatter bl.a. offentligrettslige organer som kommuner,
kommunale foretak og interkommunale selskaper. Følgende
prinsipper ligger til grunn for regelverket.

• Krav til konkurranse

• Forholdsmessighet

• God forretningsskikk

• Likebehandling av leverandører, objektive og ikke-
diskriminerende kriterier

• Forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i
anskaffelsesprosessen
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Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser

• Generelt skal alle anskaffelser over kr 500 000 være lyst ut offentlig
og anbudsprosessen skal oppfylle visse formelle krav. I Norge har vi
en Database for OFFentlige Innkjøp (DOFFIN) som det offentlige
skal benytte ved utlysing av anskaffelser over kr 500 000.

• Anskaffelser under kr 500 000 skal også baseres på konkurranse,
men her er det frivillig å lyse ut på DOFFIN.

• Oppføringen av Frøya kultur- og kompetansesenter vil trolig falle
inn under dette regelverket og vi anbefaler at også anskaffelser
under kr 500 000 lyses ut på DOFFIN.

• Konkurransen kan gjennomføres ved å lyse ut i lokalpresse, kontakte
leverandører med brev, E-post, telefon for å få konkurrerende tilbud
osv.

• Viktig å være tidlig ute for å oppfylle prinsippene om konkurranse
og likebehandling.
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Regelverket knyttet til offentlige anskaffelser

• For alle anskaffelser over kr 100 000 kreves skatteattest, HMS-attest
og protokollføring.

• Ut fra vår erfaring anbefales det at også anskaffelser mellom
kr 100 000 – kr 500 000 konkurranseutsettes for å unngå
spørsmål .
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  031   
Arkivsaksnr.:  12/1089    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE - ORGAN FOR TREPARTSSAMA RBEID  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det opprettes et trepartsutvalg i Frøya kommune med følgende sammensetning: 
• 2 representanter for kommunestyret 
• 2 representanter fra fagbevegelsen 
• 2 representanter fra administrasjonen 

2. Utvalget skal fungere som styringsgruppe for prosjektet «Saman om ein betre 
kommune» som Frøya kommune deltar i. 

3. Kommunestyret oppnevner følgende personer: 
4. Dersom erfaringene fra dette utvalget viser seg å være positive, er det naturlig å 

vurdere at et slikt utvalg fra i neste valgperiode erstatter dagens 
administrasjonsutvalg. 

 
 
Vedlegg: 
 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   

Frøya kommune er med i det nasjonale programmet «Saman om ein betre kommune». Av de 
102 kommunene som deltar i programmet, er Frøya kommune plassert sammen med 5 andre 
kommuner i en gruppe som har fokus på INNOVASJON. Kort sagt er målet å finne nye 
løsninger for å optimale tjenestetilbudet. Vi skal finne nye løsninger, som er nyttbare og 
dermed også vil kunne bli nyttiggjort.  

Av de forskjellige temaene som programmet omfatter, har kommunen i forståelse med og 
etter råd fra kommunens veileder i KS valgt å ha hovedfokus på rekruttering og kompetanse. 
Innenfor dette temaet vil vi ha fokus på det potensialet som ligger i den etter hvert store 
fremmedspråklige gruppen i kommunen. Jobb nummer en her er å kartlegge den 



kompetansen disse besitter, herunder både formell og uformell kompetanse, arbeidserfaring 
og mulige karriereplaner. Dette arbeidet kan danne grunnlaget for hvordan det planlagte 
bolig- og tilflyttingskontoret bør organiseres og bemannes. Det vil være et stort pre å ha 
oversikt over kompetansen alle tilflyttere til kommunen besitter – enten de er norske eller 
kommer fra utlandet. 

Vurdering 

Det har vært en del fram og tilbake hvordan prosjektet i Frøya kommune bør 
organiseres/styres. Vi har kommet fram til at det vil være formålstjenlig å opprette et 
trepartsutvalg bestående av representanter fra kommunestyret, administrasjonen og 
fagbevegelsen. Dette utvalget vil være styringsgruppe for prosjektet. Det er en viktig 
forutsetning fra KRD at arbeidet i «Saman om ein betre kommune» er et 3-partssamarbeid. 
Dersom erfaringen fra et slikt utvalg blir positive, bør det vurderes om et slikt utvalg bør 
erstatte dagens Administrasjonsutvalg, slik det eksempelvis er gjort i Lunner kommune. Vi 
har sakset følgende medieomtale fra dette prosjektet i Lunner kommune: 

Å LEA PÅ SEG 

Å lea på seg, sier de på Hadeland. Det betyr å bevege seg.  

I Lunner kommune på Hadeland brukes uttrykket for å beskrive utviklingen av kommunen. 
Du må lea på deg for å komme videre!  

Det som er litt spesielt, er måten framdriften skjer på. Her har administrasjonen, politikerne 
og tillitsvalgte bestemt at de vil styre og utvikle kommunen sammen. Kommunen er en del av 
det nasjonale programmet Saman om ein betre kommune.  

Når alle de tre partene samarbeider, blir de enige om hvilken retning kommunen bør gå i, og 
det blir mindre krangling når beslutningene fattes.  

Uvanlig styringsform 
Administrasjonsutvalget, det tradisjonelle stedet for dialog mellom administrasjonen, 
politikerne og de tillitsvalgte i norske kommuner, er her like greit omgjort og omdøpt til et 
trepartsutvalg, der alle partene er likeverdige og har stemmerett. Slikt er uvanlig.  

Ordfører Harald Tyrdal (Ap) er overbevist om at trepartssamarbeidet er en god ting.  

– Beslutningene som fattes i dette utvalget, får en ekstra tyngde, noe kommunestyret er fullt 
klar over når det skal fatte sine beslutninger og prioriteringer.  



Klokere beslutninger 
Rådmann Tore Arild Molstad Andresen berømmer Fagforbundet for å ha tatt initiativet til 
trepartssamarbeidet. Uten dette hadde det vært mye tøffere å styre kommunen, tror han.  

– Trepartssamarbeidet er en god plattform for videre utvikling av kommunen. I tillegg er jeg 
overbevist om at beslutningene våre blir bedre når vi samarbeider, sier Andresen.  

For eksempel var 2013-budsjettet knalltøft, og kommunen måtte skjære ned med fire prosent 
i alle tjenestene. Fordi kuttene var forankret i trepartsutvalget på forhånd, skjedde de på en 
måte som også fagforeningene kunne akseptere, og ingen ble sagt opp.  

Mindre støy, bedre klima 
– Det ville blitt langt mer støy rundt disse kuttene om de ikke var blitt diskutert på forhånd, 
mener Hans Ivar Gustavsen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Lunner.  

Han mener samarbeidet er særdeles viktig og betyr at de ansatte i kommunen blir hørt. Men 
han merker samtidig bekymringen fra medlemmer om at han kan «ende opp i senga» til 
motparten.  

– Faren er der for å bli mer opptatt av ordførerens og rådmannens interesser enn 
medlemmenes. Vi skal ikke glemme at vi er tre parter med ulike interesser, sier han.  

Ingen koseklubb 
Rådmannen slutter seg til denne virkelighetsbeskrivelsen.  

– Vi skal ikke være en koseklubb. Det er lov å ta opp uenigheter, det er lov å fortelle om 
virkeligheten sett fra ulike ståsted, påpeker Andresen.  

Et eksempel på at Fagforbundet har fått gjennomslag for sine interesser, er i forbindelse 
med valg av seniortiltak. Her ønsket Fagforbundet kortere arbeidstid for seniorer over 60 år, 
men uten at de gikk ned i lønn. Etter diskusjoner i trepartsutvalget ble de enige om tiltak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  11/1159    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
 
ETTERGIVELSE AV STUDIELÅN - RETNINGSLINJER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Retningslinjer for ettergivelse av studielån vedtas som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Retningslinjer for ettergivelse av studielån, Frøya kommune datert 23.07.13 med 
søknadsskjema for ettergivelse av studielån 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
  
Saksopplysninger:   
 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak 87/12, 21.06.13 
 
«FRØYAPAKKEN  -  REKRUTTERINGSTILTAK ETTERGIVELSE AV STUDIELÅN 

Vedtak: 
Som et rekrutteringsvirkemiddel og tiltak i ”Frøyapakken” tilbyr Frøya kommune følgende 
ordning til enkelte yrkesgrupper (nyansatte): 
 
Kommunen sletter 10 % av den ansattes opprinnelige lånegrunnlag i statens lånekasse, 
maksimalt 25 000 kr pr år. Ettergivelsen skjer etterskuddsvis når du har har vært bosatt og 
vært yrkesaktiv i Frøya kommune i 12 måneder sammenhengende. Beløpet gis som lønn til 
den enkelte. 
 
Ordningen gjelder fra 01.08.12 for følgende utdanninger og yrker/kompetanseområder:  
1. Virksomhetsledere 2. Sivilinginører/ingeniører 3. Førskolelærere 
 
Ordningen opptrappes 01.08.13 å gjelde for 3 nye yrkesgrupper. Dette for yrker/utdanninger 
innefor helse/omsorg og pedagogisk personale. Rådmannen gis fullmakt til å prioritere en 
tredje utdanning årlig, i forhold til kommunens enhver tids rekrutteringsbehov.  
 
I forhold til ”bosatt” presiseres følgende: Folkeregistrert og bor i kommunen. 



I forhold til ”yrkesaktiv” presiseres følgende: Fast ansatt, og jobber i kommunen i minst 80 
% stilling.  
 
Administrasjonen utarbeider retningslinjer for å håndtere det praktiske rundt ordningen. 
 
De anslagsvise økonomiske konsekvensene innarbeides i økonomiplan 2013-2018…» 
 
 
Administrasjonen har nå utarbeidet forslag til retningslinjer for ettergivelse av studielån.  
 
Under jobbingen med retningslinjene ser en at der er punkter i vedtaket som krever 
ytterligere klargjøring. Vedtak i sak 87/12 omhandler ikke  

- hvor mange år en ansatt kan søke om ettergivelse av studielån, ei heller om det skal 
kreves  

- bindingsstid etter å ha fått innvilget ettergivelse 
 
Administrasjonen foreslår derfor at en kan søke i max 3 år pr ansatt. Med begrunnelse i å 
rekruttere og beholde den ansatte utover 1 år. 

 
Det foreslås også at søkeren ved innvilgelse gis 1 års bindingstid til kommunen for hvert års 
ettergivelse av studielån. Dvs. ett års bindingstid fra dato vedtak om ettergivelse gjøres. I 
tillegg er det et krav om at søker skal jobbe i 1 år før han/hun søker. Avtaleverket gir i 
utgangspunktet avtalefrihet i forhold til hvor lang bindingstid man pålegger, men 0,5 -2 
ganger «utdanningens lengde»  er ikke uvanlig, avhengig av graden av støtte under 
utdanning.  
 
I følgende avsnitt i vedtaket: «Ordningen opptrappes 01.08.13 å gjelde for 3 nye 
yrkesgrupper. Dette for yrker/utdanninger innefor helse/omsorg og pedagogisk personale. 
Rådmannen gis fullmakt til å prioritere en tredje utdanning årlig, i forhold til kommunens 
enhver tids rekrutteringsbehov» foreslår rådmannen at det endres til:  
 
«Ordningen opptrappes 01.08.13 til å gjelde alle høyskolegrupper» med begrunnelsen av at 
det er i de «smale» fagfelt vi strever med rekruttering, og tror at dette kan bli et godt tiltak. 
 
Følgende foreslås også tatt inn i retningslinjene: 

- Det settes 2 søknadsfrister i året, 01.09 og 01.02. 
- Dersom alle kriterier er oppfulgt, gjøres et administrativt vedtak og støtten utbetales 

på neste lønnskjøring 
 
Hovedutvalg for drift får årlig fremlagt en statusoppdatering på antall som har fått tildelt og 
beløp som er utbetalt, for så å se om rekrutteringstiltaket har effekt 
 
Retninglinjene m. søknadsskjemaet legges som en del av kommunens personalpolitiske plan. 
 
Det annonseres kun på på kommunens hjemmeside for ordningen. 
 
Vurdering: 
 



Administrasjonen foreslår noen presiseringer og avgrensninger i kommunestyrets vedtak 
87/12. Ut fra dette er den nå utarbeidet forslag til retningslinjer med søknadsskjema. Stipulert 
kostnad er allerede lagt inn i budsjett 2013 og langtidsplan. 
 
Rådmannen foreslår at hovedutvalg for drift vedtar de foreslåtte retningslinjene datert 
23.07.2013 med søknadsskjema, om ettergivelse av studielån. 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  GNR 21/16  
Arkivsaksnr.:  13/669    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
GNR 21 BNR 16 SØKNAD OM GRENSEJUSTERING-KJØP AV TILLEGG  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger ca. 100 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 217 til Tove Karlsen og 
Brynjulf Midtsian. Det forutsettes at eiendommen sammenføyes med Gnr. 21, bnr. 16. 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr. m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian, datert 30.05.2013 
Kart i målestokk 1:1000 og 1:500 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Tove Karlsen og Brynjulf Midtsian søker om kjøp av tilleggstomt/grensejustering til sin 
eiendom Gnr. 21, bnr. 16 på Sistranda. Det søkes om et areal på ca. 100 daa. 
 
Vurdering: 
 
I forbindelse med utbygging av ballbinge og parkeringsplass ved idrettshallen, har eierne av 
21/16 bygget en levegg mot kommunens eiendom 21/217. Denne veggen skulle vært satt opp 
i grensen mellom eiendommene, men den ble trukket inn på eiendommen til kommunen. 
Dette som en følge av uklare grenser og først ved klarlegging av grensene ved utbygging av 
parkeringsplassen ble det oppdaget at leveggen var bygget inne på bnr. 217. 
 
Plassering av leveggen slik den nå ligger har ingen betydning for parkeringsplass eller 
ballbinge. Fra råmannens side kan nevnes at eiendommen til Karlsen/Midtsian grenser opp 
mot et trafikkert areal og ikke minst mot ballbinge og basketballbane. Dersom denne veggen 
ikke hadde vært bygget, ville det vært en betydelig trafikk inn på naboeiendommen for å 



hente baller som er i bruk på begge baner. Selv om veggen står der i dag er det noe trafikk for 
å hente baller, men i langt mindre grad. 
 
Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig for driften av kommunens eiendom at leveggen 
rives og flyttes i eksisterende grense mellom eiendommene og vil derfor tilrå at søker får 
kjøpe tilleggstomt som omsøkt. 
 
Når det gjelder kjøpesum så tilrås at den fastlegges lik kvadratmeterprisen for kjøp av 
boligområdet i Beinskardet(kr. 140,- pr. m2) og at kjøper betaler alle omkostninger i 
forbindelse med eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  GNR 21/242  
Arkivsaksnr.:  13/806    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
STORHEIA BORETTSLAG - SØKNAD OM TILLEGGSTOMT  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger ca. 350 m2 av sin eiendom Gnr. 21, bnr. 4 som tilleggstomt til 
Storheia Borettslag, Gnr. 21, bnr. 242. Eiendommen begrenses til ca. 1,5 meter fra kant av 
gangveg langs eiendommen. 
 
Kjøpesummen fastsettes til kr. 140,- pr m2 og kjøper betaler alle omkostninger ved 
eiendomsoverdragelsen. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Storheia Borettslag, datert 20.06.2013 
Kart i målestokk 1:1000 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Storheia Borettslag søker om tilleggstomt langs sin østlige tomtegrense. Bekgrunnen er at 
garasjen som er oppført av borettslaget, delvis er bygd inn på kommunens eiendom Gnr. 21, 
bnr. 4. Dette ble først oppdaget i forbindelse med bygging av gangvegen til Beinskardet 
boligfelt. Det gjøres oppmerksom på at ved byggesøknaden er det vedlagt kart som viser at 
garasjen skal bygges inne på borettslagets eiendom og det er for denne plassering det er gitt 
byggetillatelse. 
 
Vurdering: 
 
Borettslaget ønsker nå å rette opp denne feilen ved å kjøpe tilleggstomt som vist på vedlagte 
kart. Dette viser et tillegg langs hele den østlige grensen ned mot nybygd gangveg. Dette for 
å sikre areal til evt. flere garasjer på området. 
 



Rådmannen tilrår at søknaden imøtekommes, da dette er areal som kommunen ikke vil 
benytte til andre formål. Det tilrås at kjøpesummen settes til en kvadratmeterpris som er lik 
råtomtprisen i Beinskardet boligfelt, dvs. kr. 140,- pr. m2. Kjøper betaler alle omkostninger 
ved eiendomsoverdragelsen. 
 
 
 
 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  L83  
Arkivsaksnr.:  13/1069    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD FRA ODD LARSEN OM KJØP AV BOLIGTOMT PÅ FØLLI NGEN  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommune selger boligtomt/forretningstomt fra Gnr. 64, bnr. 1, til Odd Larsen, Sula 
som omsøkt, under følgende forutsetninger: 
 

• Tomta begrenses mot vest slik at det avsettes et areal i 3 meters bredde til adkomst 
mellom ny tomt og eiendommen Gnr. 64, bnr. 263(Marine Harvest) 

• Det forutsettes at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
bolig i kombinasjon med kontor, som omsøkt. 

• Kjøpesummen fastsettes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved 
eiendomsoverdragelsen  

• Kjøper betaler omkostninger ved eiendomsoverdragelsen i samsvar med regler for 
slik overdragelse på Sula. 

• Dersom bygging ikke er igangsatt innen 2 år etter at skjøte er utstedt faller tomta 
tilbake til kommunen. 

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Odd Larsen, datert 05.07.2013 
Kart i målestokk 1:500 
Kart og ortofoto i målestokk 1:1000 
Utsnitt av kommuneplanen for Sula 
Uttalelse fra Sula fiskarlag 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksopplysninger:   
 
Odd Larsen, Sula søker om boligtomt på Føllingen tett opp til eksisterende rorbuanlegg som 
han eier. Eiendommen skal benyttes som kombinert bolig og kontor i forbindelse med drift 
av rorbuanlegget, samt Sula Eiendom A/S. 
 



Vurdering: 
 
Arealet ligger delvis inne på areal som er avsatt til industri og delvis areal avsatt til LNF. Det 
kreves således dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge slik det er omsøkt. 
Imidlertid bør man her være positiv, da hovedårsaken til en plassering som omsøkt er 
forholdet til driften av rorbuanlegget og Sula Eiendom sitt anlegg på Føllingen. Dersom 
positiv behandling av eiendomskjøpet så vil det fra grunneier(kommunen) bli søkt om 
dispensasjon. 
 
I søknaden er medtatt areal helt ned til sjøen mot vest. Arealet helt mot vest eies imidlertid av 
Marine Harvest og vil derfor ikke være en del av søknaden. Kartet er derfor opprettet i 
samsvar med de faktiske forhold. 
 
Sula fiskarlag har hatt søknaden til uttalelse og de er positive, men setter som krav at det må 
avsettes areal til adkomst til nabotomt/sjøhus. Dette er forsøkt ivaretatt ved nytt kart som 
rådmannens innstilling er i samsvar med. 
 
Rådmannen innstiller på at søknaden imøtekommes med de justeringer som er vist til 
ovenfor og som er innarbeidet i nytt kart. 
Tomteprisen settes til kr. 50,- pr. m2 med tillegg av halve omkostningene ved 
eiendomsoverføringen, samt at kjøper betaler omkostninger i samsvar med regler for 
overføring av eiendom på Sula. 
 
 
 
 
 
 















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  C83 &16  
Arkivsaksnr.:  12/551    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV I FRØYA KOMMUNE   
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Hallgeir Bremnes om fritak fra politiske verv datert 19.08.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Hallgeir Bremnes søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden 
med bakgrunn i jobbsituasjonen:   

• Medlem i kommunestyret. 
• Medlem av formannskapet. 
• Siste varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning. 

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Hallgeir Bremnes får innvilget fritak ut perioden vil: 
 

• Peggy Alise Johansen tre inn som fast medlem i kommunestyret ut perioden. 
• Varamedlemmene vil rykke oppover i rekkefølge og Håkon Wahl vil komme inn som 

siste varamedlem til kommunestyret ut perioden. 
• Bjørnar Espnes tre inn som fast medlem i Formannskapet ut perioden. 

 
Flg. nyvalg må foretas dersom Hallgeir Bremnes innvilges fritak: 
 

• Valg på siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe ut perioden 
• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe ut 

perioden. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 



 
”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 
vervet.”  
 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 
 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
Vurdering: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
Dersom Hallgeir Bremnes gis varig fritak ut perioden gjøres flg. valg: 
Siste varamedlem til formannskapet fra Borgelig gruppe velges:______________________ 
Siste varamedlem til hovedutvalg for forvaltning fra Borgelig gruppe velges:____________ 
 
 
 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  C83 &16  
Arkivsaksnr.:  13/706    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE VERV -  GRETHE IVERS EN  
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. 
 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra Grethe Iversen om fritak fra politiske verv datert 03.06.13. 
 
Saksopplysninger:   
 
Repr. Grethe Iversen søker om fritak fra flg. politiske verv i Frøya kommune ut perioden 
med bakgrunn i at hun flytter fra kommunen. 
Hun innehar flg. politiske verv: 

• 4. varamedlem i kommunestyret fra Ap. 
• 2. varamedlem i Hovedutvalg for forvaltning fra Ap. 
• Eiers representant i Samarbeidsutvalget ved Mausund skole og barnehage.  

 
Vurdering: 
 
Dersom repr. Grethe Iversen får innvilget fritak ut perioden vil det ikke komme inn 
varamedlem da det ikke er flere varamedlemmer å ta av for Ap. 
 
Flg. nyvalg må foretas dersom Grethe Iversen innvilges fritak ut perioden: 
 

• Valg på siste varamedlem til Hovedutvalg for forvaltning fra Ap ut perioden. 
• Valg av representant i Samarbeidsutvalget for Mausund skole og barnehage.         

Vara for Grete Iversen i SU er Hanna Marie Hammer. 
 

Kommunelovens § 15 pkt. 2 sier følgende om denne typen fritak/permisjon: 
 



”Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, 
den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i 
vervet.”  
 
Kommunelovens § 16. pkt. 2 Opprykk og nyvalg.  
 
”Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer  
varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.” 
 
Kommunens møtereglement har ikke bestemmelser som går ut over kommuneloven. 

 
 
 
 
 





 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1083    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
Forslag til vedtak: 
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