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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

Frøya herredshus, www.froya.kommune.no. 

 

Melding til medlemmene: 

 

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

politisk 

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

møteavvikling. 

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

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

127/16 Formannskapet 18.10.2016 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.09.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 20.09.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 20.09.16. 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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/ Kommunestyret  

 

TERTIALRAPPORT, 2 TERTIAL 2016  

 

 

Forslag til vedtak 

 

Tertialrapport for 2.tertial 2016 tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

Tertialrapport, 2.tertial 2016 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Tertialrapporten for 2.tertial 2016 viser et positivt resultat på 35 millioner kr. Det er et positivt avvik i forhold 

til budsjettet på 41 millioner kr.  

 

Sykefraværet har i 2.tertial vært på 6,1% som er en nedgang på 3,8% i 2.tertial. 

 

Vurdering: 

 

Totalt har Frøya kommune et stort mindreforbruk på 41 millioner i hht budsjettet. Dette skyldes i hovedsak to 

skatteytere som har innbetalt store tilleggsforskudd. Dette er en engangsinnbetaling. Skatteutjevningen for 

denne tilleggsskatten vil tre inn i 3.tertial. Frøya kommune har skatteinntekter som er over landsgjennomsnittet 

og dette vil komme til fratrekk av rammetilskuddet. 

 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er rammeområdet rådmann 

innenfor sine rammer, det samme er oppvekst og kultur og næring. Rammeområdene helse og teknisk har et 

merforbruk på rammenivået. Dette kommenteres i vedlegget. 
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129/16 Formannskapet 18.10.2016 

/ Kommunestyret  

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 

2017  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av av 

vedlagte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i 

statsbudsjett vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3,5 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3,5 %. 

 Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3,5 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 3,5 %. 

Embalasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 3,5 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 3,5 % 

 Billettpriser ved Frøya kino økes med 3,5 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og 

kompetansesenter økes med 3,5 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester 

endres i henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017. 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, 

avløp, slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 får en 

generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 3,5 % med følgende unntak: 

 

 Brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 %. 

 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres 

ikke. 

 Oppmålingsgebyr økes med 25 %. 
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4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 

legges ut på høring i perioden 21.10.16 – 04.11.16. 
 

Vedlegg: 

 

Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester for 2017. 

 

    

 

Saksopplysninger:   

 

I henhold til kommunelovens §44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 

Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som juridisk person. Budsjett for 2017 

og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av kommunestyret i desember. 

 

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I novembermøte i 2014 

vedtok kommunestyret for første gang betalingssatser og gebyrregulativ for 2015. Tidligere praksis har vært at 

betalingssatser og gebyrregulativet i Frøya kommune har blitt vedtatt i samme møte som budsjett og 

økonomiplan med handlingsplan. Når betalingssatser og gebyrregulativ blir vedtatt i november, vil 

gebyrinntektene for 2017 bli lagt inn i budsjettbehandlingen til møte i desember. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har lagt inn en generell økning på 3,5 % i neste års betalingssatser og gebyrer. De satser som 

fremkommer i statsbudsjettet for 2017 vil bli tatt inn i det endelige gebyrregulativet. 

 

Forslag til vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2017 er basert på forskrift til ny lov 

om kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne forskriften foreslås det for 2017 en justering 

av kommunens satser for vederlag for kommunale tjenester med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter 

under 2G (G= grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås en videreføring av koblingen til maksimalsats som 

fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2017. Satsene slik de fremkommer i 

statsbudsjettet tas inn i endelig gebyrregulativ. 

 

Betalingssatser/gebyrer for byggesak, planbehandling, og landbruk er økt med 3,5 %. Oppmåling er økt med 25 

%. For renovasjon økes ikke avgiften for normalabonnement (husholdninger) og for fritidsboliger, mens 

påslaget som skal dekke etterdrift ved den nedlagte avfallsplassen på Kvisten økes med 3,5 %. Havneavgifter 

økes med 3,5 %. Satser for brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 %. 

 

For VAR-området foreslås det en generell økning på 3,5 % for tilknytningsavgifter og årsavgift for vann og 

avløp. Gebyrsettingen er basert på selvkostprinsippet og som en del av dette vil deler av fondsavsetningen bli 

benyttet. Dette i henhold til krav i forskrift for selvkostområder. 
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BUDSJETTJUSTERING 2016 - VOKSENOPPLÆRINGEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret vedtar å flytte budsjett for norskundervisningen for arbeidsinnvandrere fra 

Voksenopplæringen til Servicesenteret, kr 125 000. 

 

 

Saksopplysninger:  

  

Voksenopplæringen har ikke kapasitet til å drive norskundervisningen for arbeidsinnvandrere dette året, da de 

har opplæringen på flykningene. Servicesenteret ved Mattis Aune har fått denne oppgaven for 2016. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen anbefaler at budsjettmidlene som er avsatt til norskundervisning til arbeidsinnvandrere blir flyttet 

fra Voksenopplæringen til Servicesenteret da de som er ansvarlig for at oppgaven blir løst er plassert der. 

 

Art Navn Opprinnelig budsjett Nytt budsjett 

3102.11212.213 Diverse utgifter 125 000 0 

1103.11212.213 Diverse utgifter 0 125 000 
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BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene 

investeringsprosjekter ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres fra regnskapet 

for 2015 til investeringsbudsjett for 2016 slik: 

 

111302 EDB 1 066 475 266 619 lånemidler 

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 80 000 20 000 lånemidler 

551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE 1 501 276 375 319 lånemidler 

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 6 995 646 1 748 
912 

lånemidler 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1 287 144 321 786 lånemidler 

551315 NÆRINGSAREAL 400 000 100 000 lånemidler 

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT 11 917 2 979 lånemidler 

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN 336 000 84 000 lånemidler 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 344 254 86 064 lånemidler 

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 6 898 1 725 lånemidler 

551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR 1 986 104 0 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 532 500 133 125 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 177 500 44 375 bundne driftsfond 

551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK 81 375 20 344 lånemidler 

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 2 049 390 512 348 lånemidler 

551337 Boligfelt Dyrøy 1 600 000 400 000 lånemidler 

551341 Brannstasjon Sistranda 882 212 220 553 lånemidler 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 994 759 248 690 lånemidler 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 4 900 000 0 lånemidler 

551355 Ny Brannbil 600 000 150 000 lånemidler 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 406 090 101 523 lånemidler 

551359 Sistranda idrettspark 9 380 002 2 345 
001 

lånemidler 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292 230 73 058 lånemidler 

551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET 40 000 10 000 lånemidler 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9 875 000 0 lånemidler 

551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET) 200 000 50 000 lånemidler 

551368 BOLISATSNING 4 000 000 1 000 lånemidler 
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000 

551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET 400 000 100 000 lånemidler 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140 000 35 000 lånemidler 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 6 000 000 0 lånemidler 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 8 000 000 0 lånemidler 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE 
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 

3 448 544 0 lånemidler 

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137 033 0 lånemidler 

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET) 1 342 974 0 lånemidler 

551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK 240 000 60 000 lånemidler 

551388 UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2 3 146 986 786 747 lånemidler 

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357 000 0 lånemidler 

551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA 524 223 131 056 lånemidler 

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200 000 50 000 UBUNDNE 
KAPITALFOND 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400 000 100 000 UBUNDNE 
KAPITALFOND 

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRANDA 
SKOLE 

600 000 150 000 UBUNDNE 
KAPITALFOND 

    74 963 
532 

9 729 
219 

  

          

  Finansieres:       

  Lånemidler: 73 586 
032 

    

  Bundne driftsfond: 177 500     

  Ubundne kapitalfond: 1 200 000     

  Momskompensasjon: 9 729 219     
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I henhold til god regnskapsskikk vedtas nå investeringsbudsjettet for 1 år tilsvarende budsjett vedrørende drift. 

Dette medfører at ubenyttede budsjettmidler for inneværende år skal medtas i kommende års budsjett. 

Prosedyren i Frøya kommune har vært videreføring av vedtatte investeringsprosjekter og i den anledning er det 

utarbeidet en oversikt pr. 31.12.2015 som utgjør totalt kr. 74.963.532 pluss MVA på kr 9.729.219,-. Av dette er 

kr. 73.586.032,- finansiert med ubrukte lånemidler. Resten er finansiert med bundet driftsfond, ubundne 

kapitalfond, og momskompensasjon. 

 

Vurdering:   

 

Investeringsbudsjettet er vedtatt for ett år, og prosjekter går gjerne over lengere tid, eller starter sent i året, slik 

at deler av prosjektet blir gjennomført i et annet år enn det prosjektet blir vedtatt i. Slike midler, siden de er 

vedtatt i ett spesifikt år, må ha et vedtak om å flyttes fra vedtaksår, til neste regnskapsår. 
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EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2016  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune må betale inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2016.  

Egenkapitalinnskuddet KLP 2016 er på kr 1 104 640 kr  
 

 

Saksopplysninger:   

 

KLP`s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 

kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å 

skyte inn ytterligere egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av 

kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet.  

Krav på egenkapitalinnskudd for 2016 er på kr 1 104 640 kr.  

 

Egenkapitalinnskudd i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet skal 

føres i regnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av 

ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra driftsregnskap 

er avhengig av et positivt regnskapsresultat.  

 

Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond.  
 

Vurdering: 

 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde hos KLP, og må dermed følge opp kravet om å betale inn 

egenkapitaltilskuddet 
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SALG AV AKSJER, KYSSTLAB-PREBIO AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å selge sine aksjer i Kystlab-PreBIO AS.  

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har i brev av 31.08.16 fått tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBIO AS. I ordinær 

generalforsamling ble det vedtatt fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer. Denne fullmakten gjelder for 

inntil 10 % av utstedte aksjer i selskapet. Selskapets aksjekapital er på NOK 8.223 720,- Aksjene er på 

pålydende NOK 10,-  Selskapet ønsker med dette å tilby eiere som ønsker å selge seg ut av selskapet en 

mulighet til dette gjennom å tilby alle aksjonærer tilbakekjøp av aksjene. 

  

I 2015 ble det utbetalt et engangsutbytte på kr. 3,- pr aksje i forbindelse med salgsgevinst. Samtidig ble det 

gjennomført en kapitalutvidelse av aksjekapitalen på kr 1.372.620,-  Emisjonen ble gjennomført til en 

tegningskurs på kr. 15,- pr aksje Med bakgrunn i satt tegningskurs i 2015 og det faktum at selskapet etter 

emisjon i 2015 har hatt en negativ omsetningsutvikling og forventer en vesentlig redusert inntjening i 2016 har 

styret i møte den 31.august 2016 vedtatt å tilby eierne samme pris for aksjene som det som lå til grunn ved 

emisjonen i 2015. Kr 15,- pr aksje. 

 

Selskapet har allerede fått henvendelse fra en eier som ønsker å selge sine aksjer og det er gitt tilsvarende tilbud 

til denne. Dersom selskapet får tilbud om å kjøpe mer enn 10 % vil tilbakekjøp kunne skje med proratarisk 

avkortning, eventuelt kan selskapet være behjelpelig med å videreformidle disse til eksisterende aksjonærer. 

De av våre eiere som ønsker å selge sine aksjer kan gi tilbakemelding til oppgitte kontaktpersoner. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har 9,37% eierandel i Kyslab-PreBIO AS, 32 126 aksjer. For Frøya kommune vil dette da si at 

vi blir tilbudt 15kr x 32 126 aksjer = 481 890 kr for aksjene i selskapet. 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune selger sin andel. 
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BORTFESTE OG SALG AV EIENDOMMER PÅ SULA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende bortfeste, 

salg og videresalg av alle eiendommer på Sula fra Sula Fiskarlag til Sula Grendelag. 

 

Vedlegg: 

 

Skjøte for Sula gnr 64 bnr 1, samt de fra bnr 1 utskilte men ikke avhendede tomter, bnr 64, 89 og 230 alle i 

Frøya kommune. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/2913-1 BORTFESTE OG SALG AV EIENDOMMER PÅ SULA  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Sula Fiskarlag har vært høringspart vedrørende kjøp og salg, og videresalg av eiendommer på Sula. Dette for å 

unngå at enkelte kjøpere eller leiere underlegger seg store deler av grunnen til spekulasjonsøyemed til hinder 

for fri næringsdrift. Unntak er overføring av eiendom ved arv etter loven. 

Sula Fiskarlag har varslet opphør av laget på grunn av få medlemmer og vil i den anledning be om at Sula 

Grendelag blir høringspart. Dette begrunner de med at de fleste av medlemmen bor på Sula og dermend 

innehar samme interesse for å ivareta denne saken. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune fikk den 19.mai i 1969 skjøtet over Sula i Fosna, gnr 64. bnr 1 fra Den Norske Stat v /Det 

kongelige Fiskeridepartement. Frøya kommune påtok seg i den anledning ett sett av forpliktelser i forbindelse 

med overdragelsen, bl. a. skal kommunen selge tomter til intereserte huseiere, brukere og byggere, hvor 

utgiften ved overdragelsen av tomten skal fordeles med en halvpart på kjøper og en halvpart på selger.  

Kommunen skal i «samråd med Sula Fiskarlag» forplikte seg til å øve kontroll med bortfeste og salg og 

videresalg av all grunn. Tomta kan ikke selges, overdras eller bortleies uten at kommunestyret samtykker etter 

at saken har vært forelagt Sula Fiskerlag til uttalelse.  

 

For fullstendig gjengivelse av krav og rettigheter vises det til «skjøte» vedlagt denne saken.  

 

Sula Fiskarlag har varslet at laget vil bli oppløst og vil i den anledning sikre at denne saken blir i varetatt på 

best mulig måte. Dette mener de på best mulig måte blir ivaretatt gjennom å overføre denne retten til 

høringsuttalselse til Sula Grendelag.  

 

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger: 
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Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende bortfeste, salg og 

videresalg av alle eiendommer på Sula fra Sula Fiskarlag til Sula Grendelag. 
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SØKNAD TOMT MAUSUND  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune gir søker tilbud om å erverve tomter i kommunalt boligfelt på 

Mausund, uten annen kostnad enn vanlige fradelingskostnader. 

2. Kommunen fremsetter krav om utbygging innen to år etter ervervelse. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2016 sak 35/16 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 
 

 

Formannskapets behandling i møte 19.04.16: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes i påvente av en verdivurdering av tomter som er tilknyttet vei, vann og avløp. 

Og om det er gjort tidligere vedtak som skulle tilsi at tomtene er gratis. 
 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

Kartutsnitt 

Tomter 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/146-2 SVAR - SPØRSMÅL OM TOMTER PÅ MAUSUND  

  

16/146-1 SPØRSMÅL OM TOMTER MAUSUND  

  

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunal reguleringsplan for Mausund, er det regulert for flere tomter på Mausund i nærhet av 

tusenårsvarden. To av disse tomtene er det lagt vei, avløp og strøm frem til tomtegrensen. De andre eksisterer 
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bare i reguleringsplanen. I en henvendelse gjort til kommunen i januar 2016, søker Vidar Oskarson kommunen 

om fem tomter for boligutvikling. Sammen med en utbyggingsaktør ønsker han å legge til rette for bygging av 

nye boliger på Mausund. Boligene skal legges ut for både salg og leie, der målet er å øke bosetting. For å sikre 

gode kår for denne boligutviklingen søkes kommunen om fri ervervelse av tomter, og at kommunen tar jobben 

med å opparbeide tomtene. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune legger i dag til rette for boligutvikling på flere steder i kommunen. Dette gjøres ved at 

kommunen regulerer og opparbeider tomtene slik at de er byggeklare. Kommunen dekker inn sine kostnader 

ved salg av tomtene. Grovt sett vil opparbeidelse av en tomt, med tilgang til all infrastruktur, koste 425 000,-. 

Skal kommunen utlyse en anbudskonkurranse på opparbeidelse av fem tomter på Mausund i den standarden du 

finner for eksempel i Beinskardet, kan en anta at en får tilbud i prisområde 2 000 000,- til 2 500 000,-. 

Om kommunen velger å avgi disse tomtene uten vederlag, vil dette avvike fra gjeldende praksis om å avhende 

tomter til kostpris. Det vil også medføre en vesentlig kostnad for kommunen.  

Tidligere politiske prioriteringer tilsier likevel at kommunen har et særlig ansvar for bosetting i øyrekka. 

Grendelaget har erfaringer med at vekst i befolkningen hemmes av lite tilgang på tidsriktige boliger. Gjennom 

rekrutteringsarbeid når grendelaget en del mennesker som ønsker å prøve livet i utkanten, men tilgangen til 

leiebolig gjør flytting mindre realistisk. I arbeidet med saken refereres det til at tomtene i utgangspunktet skulle 

selges til kroner 1,-. Saksbehandler har ikke funnet skriftlig dokumentasjon på dette. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Reguleringsplanen for kommunalt byggefelt på Mausund, er fra 1977. Avhending av disse tomtene, uten annet 

vederlag enn vanlige omkostninger for fradeling og oppmåling av eiendom, er i utgangspunktet innenfor 

samfunnsmandatet til kommunen. Opprettholdelse av bosetting i øyene er en uttalt strategi for å sikre vekst, 

næringsinteresser og mangfold. Ved henvendelser om kjøp av kommunal eiendom andre steder er det praksis 

og gjøre en verdivurdering, og ta betaling for eiendom. 

Fra et administrativt standpunkt vil det ikke være naturlig at kommunen avviker vesentlig fra praksisen vi har 

andre steder i kommunen, i forhold til opparbeidelse av tomter. Omkostningene er også vesentlige, og utenfor 

det som kan regnes som kommunens kjerneoppgave. 

Det må gjøres en vudering av hvilke tomter som eventuelt kan avhendes. Det planlegges folkehøyskole i dette 

området. Denne er delvis tegnet inn i det regulerte området. 
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GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN FISKERIHAVN 

FESTEKONTRAKT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommunestyre viser til brev fra Trond Iversen AS datert 10.06.16 vedrørende leie av kommunal 

tomt Gnr 55, Brnr 124 i Sæthervågen fiskerihavn og gjør følgende vedtak:  

Kommunestyret foreslår å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri festeavgift, 

festetider mm.: 

1. Trond Iversen AS fester et areal på ca 500 m2 i Sæthervågen fiskerihavn. Hva festet 

omfatter og begrenser er nærmere beskrevte i vedlagte forslag til festekontrakt. 

2. Grunnverdien settes til kr 1000,- pr. m2 pr år for arealet og festeavgiften 

utgjør 7% av denne. Festeavgiften  beregnes etter endelig oppmåling av arealt og 

betales forskuddsvis til Frøya kommune, som sender faktura. Første festeår betales en 

forholdsmessig del av årsavgiften frem til første årsskifte. Deretter betales avgiften 

etter kalenderåret, med forfall i januar.Hver av partene kan kreve festeavgiften 

regulert hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder også ved forlengelse av festetiden jfr. 

pkt. 3. Regulering skjer etter endring i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med 

basis i indeksen den 15. i måneden før den neste perioden begynner. 

3. Festetiden er 20 år. Festeren kan kreve kontrakten fornyet på samme vilkår for 20 år av 

gangen dersom ikke bortfesteren har saklige grunner for å nekte dette. Festeren kan si opp 

kontrakten i festetiden med 1 års skriftlig varsel. Etter de første 20 årene kan Frøya 

kommune si opp kontrakten med 3 års varsel dersom dette er nødvendig for endring eller 

fjerning av bygninger eller andre konstruksjoner på eiendommen 

4. Festeren kan overdra sine rettigheter etter kontrakten. Overdragelsen er ikke gyldig før den 

er godkjent av Frøya kommune. Det samme gjelder fremfeste og pantsettelse. Godkjennelse 

kan bare nektes når det er saklig grunn til det. Kommunestyret gir formannskapet 

myndighet til å godkjenne endelig festekontrakt. 

 

Vedlegg: 

 

Brev m/ kartutsnitt datert 10.06.2016 fra Trond Iversen AS.  

Forslag til festekontrakt 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1864-1 GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN FISKERIHAVN  
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16/1864-2 FORELØPIG SVAR - GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I 

SÆTHERVÅGEN FISKERIHAVN  

  

16/1864-3 GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN FISKERIHAVN 

FESTEKONTRAKT  

  

 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder søknad om leie av kommunal tomt på bakarealet av den nye fiskerikaia i Sæthervågen 

fiskerihavn. Formålet med å få til en leieavtale av kommunal tomt er at fiskere som er/blir etablert ved det nye 

flytebryggeanlegget får en flerbrukshall til disposisjon. Området er et bortleieareal øremerket for fiskeriformål. 

Kystverket har uttalt at området bak fiskerikaia ikke skal være et tilleggsareal til bedriften Seashell AS, men er 

positiv til at det kan etableres et bygg der fiskerne har tilhørighet. 

Det opplyses at det blir stiftet ett foretak som skal stå for selve byggingen og driften av flerbrukshallen. Det 

opplyses også at ved ett eventuelt salg av andeler har Frøya kommune forkjøpsrett, så fremt ikke det er 

registrerte fiskere som er interesserte. 

Areal inkl bygg og parkering er ca 500 m2 og vil bli nærmere innmålt og stadfestet i kart ved avtaleinngåelse. 

Vurdering: 

 

Omsøkt tiltak om leie av kommunal tomt Gnr 55, Brnr 124 i Sæthervågen fiskerihavn bør realiseres. Dette er et 

løft for fiskerinæringen på stedet. Det eneste fiskemottaket på fast Frøya, Seashell AS, er etablert i havna og det 

er fra deres side signalisert at dette tiltaket er meget positivt.  

Areal som vil utgjøre behovet til etableringen utgjør ca 500 m2. Endelig arealbehov og plassering av bygning 

vil bli innmålt og opptegnet som vedlegg til festekontrakten. 

 

Prisen baserer seg på festeavgift. Første festeår betales en forholdsmessig del av årsavgiften frem til første 

årsskifte. Deretter betales avgiften etter kalenderåret, med forfall i januar. Grunnverdien settes til kr 1000,- pr. 

m2 pr år for arealet og festeavgiften utgjør 7% av denne. Festeavgiften beregnes etter endelig oppmåling av 

arealt og betales forskuddsvis til Frøya kommune, som sender faktura 

 

Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder også i ved forlengelse 

av festetiden jfr. pkt. 2. Regulering skjer etter endring i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i 

indeksen den 15. i måneden før den neste perioden begynner. 

 

En totalvurdering tilsier at Frøya kommunestyre er positive til å vedta at omsøkt tiltak blir realisert. Den 

endelige avtalen er fremdeles ikke klar da den vil omfatte juridiske formuleringer som går på detaljer i avtalen. 

For at vi skal få en avtale på plass så fort som mulig bes kommunnestyret nå om å vedta disse rammene og at 

formannskapet gis fullmakt til å godkjenne den endelige avtalen som selvsagt baseres på disse forutsetningene. 
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SØKNAD OM KJØP AV 2 TOMTER I BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stig Magne Sæther tildeles tomt nr. 39 og 40 i Beinskardet boligområde, Sistranda. 

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder 

etter tildelingsvedtak.  

Det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal tomtene 

skjøtes tilbake til kommunen. 

Ved en tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten 

renter, og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjøte.  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kjøp av tomter 

Oversiktskart Beinskardet boligområde 

 

Saksopplysninger:   

 

Enkeltpersonforetaket Stig Magne Sæther søker om kjøp av ytterligere to tomter i Beinskardet boligområde.  

Foretaket er i dag eier av tomt nr. 26 

 

Vurdering: 

 

Stig Magne Sæther er i dag eier av tomt nr. 26 i Beinskardet boligområde, og har en bolig under oppføring på 

denne eiendommen. Denne eiendommen skal videreselges rundt årsskiftet 2016/2017, som opplyst i søknaden.  

Ved de omsøkte eiendommene er det planlagt bygging av enebolig i funkis-stil med tilhørende garasje, beregnet 

for videresalg. 

Dette er innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt 

Det er stor etterspørsel etter nye boliger på Sistranda, og denne søknaden kommer som et resultat av dette. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at foretaket tildeles tomtene på vanlige betingelser. 
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RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse til rulleringen av kommuneplanens arealdel, og 

innhente anbud fra private aktører som kan stå for dette.  

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.09.2016 sak 112/16 

 

Vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å rullere 

kommuneplanens arealdel. 

Vi ber om at det samtidig vurderes hvilken kompetanse og kapasitet kommunen har i forhold til å få 

gjennomført rulleringen. 

Det bes også om en ny vurdering av om kystsoneplana og kommuneplanens arealdel bør skilles. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 06.09.16: 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

«Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å rullere 

kommuneplanens arealdel. 

Vi ber om at det samtidig vurderes hvilken kompetanse og kapasitet kommunen har i forhold til å få 

gjennomført rulleringen. 

Det bes også om en ny vurdering av om kystsoneplana og kommuneplanens arealdel bør skilles». 

 

Enstemmig. 

 

Rådmanns forslag: 

 

«Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å rullere 

kommuneplanens arealdel, og innhente anbud fra private aktører som kan stå for rulleringen av 

kommuneplanens arealdel» 

 

Falt enstemmig. 

 

Saksopplysninger:   

Om saken: 

Formannskapet i Frøya kommune behandlet i sak 112/16 med følgende forslag til vedtak: 
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Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å 

rullere kommuneplanens arealdel, og innhente anbud fra private aktører som kan stå for rulleringen 

av kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet fremmet i samme sak omforent forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med å 

rullere kommuneplanens arealdel. Vi ber om at det samtidig vurderes hvilken kompetanse og kapasitet 

kommunen har i forhold til å få gjennomført rulleringen. Det bes også om en ny vurdering av om 

kystsoneplana og kommuneplanens arealdel bør skilles. 

 

Dette saksfremlegget vil belyse og vurdere dette vedtaket.  

  

Frøya kommunens planstrategi 2016-2020: 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i kommunestyret, 01.09.16, 

står følgende: 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk utvikling, både 

befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette medfører også et press på arealene. 

Det er derfor viktig at Frøya kommune har en arealplan aom tar høyde for veksten, både i forhold til 

bruk og vern av områdene til land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene 

og vil benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i arealplanen. Det er 

ønskelig at dette videreføres.  

 

Kommuneplanens arealdel ble på bakgrunn av dette vedtatt rullert i perioden 2016-2018 i kommunens 

planstrategi.  

 

Om kommuneplanens arealdel: 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealplan) som viser sammenhengen 

mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel reguleres gjennom Lov om 

planlegging og byggesaksbehandling (2009), Plan- og bygningsloven (PBL).  

 

Ansvaret for kommunal planlegging er lagt til kommunestyret, jamfør PBL § 3-2. Gjennom kommuneplanens 

arealdel fastsetter kommunstyret hva som er tillatt arealbruk, og hvilke restriksjoner som gjelder i planområdet 

gjennom arealformål, hensynssoner og generelle og formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer.  

 

Det ligger en rekke krav til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, jamfør PBL kapittel 11 Kommuneplan. 

Kravene omfatter utarbeidelse av planprogram, samordning med nasjonale og regionale føringer og 

retningslinjer, involvering av offentlige myndigheter og andre interessenter, medvirkningsprosesser, samt 

kunngjøringer og høringer. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart og planbeskrivelse med 

bestemmelser hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, 

er ivaretatt.  

 

For kommuneplanens arealdel, der det tilrettelegges for nye områder til utbyggingsformål eller vesentlig endret 

arealbruk i eksisterende byggeområder, skal planbeskrivelsen ha en konsekvensutredning i tråd med kravene i 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (2015), og på bakgrunn av fastsatt 

planprogram. Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 

betraktning.  

 

Jamfør § 7 i Forskrift til konsekvensutredninger skal denne ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og 

nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik kunnskap ikke foreligger om viktige forhold skal det i 

nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Konsekvensutredningen, herunder feltundersøkelser, skal 

gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. For 

kommuneplanens arealdel utredes kun de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og 

som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan.  

 

Vedlegg IV -Rammer for innhold i konsekvensutredninger, Forskrift om konsekvensutredninger, angir hva 

konsekvensutredningen der det er relevant, skal omfatte:  
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b) Konsekvensutredningen: 

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i 

konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for miljø og 

samfunn, herunder: 

 Kulturminner og kulturmiljø.  

 Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven.  

 Friluftsliv.  

 Landskap.  

 Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av vann og grunn, 

og støy).  

 Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften.  

 Sikring av jordressurser (jordvern).  

 Samisk natur- og kulturgrunnlag.  

 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger.  

 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.  

 Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred.  

 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen.  

 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett.  

 Barn og unges oppvekstvilkår.  

 Kriminalitetsforebygging.  

 En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.  

 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. 

 

I tillegg er det krav om utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jamfør § 4-3 i PBL. Dette for å vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

 

Om samordnet rullering av land- og sjøområder: 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Denne arealplanen omfatter både land- og sjøareal 

i Frøya kommune. Revisjonen fra 2011 omfattet og erstattet kommuneplanens arealdel fra 2001, 

Kystsoneplanen fra 1999 og ulike kommunedelplaner. Bakgrunnen for denne sammenslåingen var blant annet 

et ønske om mer helhetlig planlegging hvor man så land- og sjøarealene i sammenheng.  

 

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) bes kommunene om å sikre tilstrekkelig 

areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen, og avveie dette mot miljøhensyn og andre 

samfunnsinteresser. Arealbehovet skal ses i et regionalt perspektiv. 

 

Frøya kommune har flere næringer som driver sin virksomhet i sjø, med tilknyttede landanlegg. Dette gjelder 

blant annet akvakultur og fiskeri.  

 

Ressurser og kompetanse: 

Som beskrevet over i forhold til blant annet konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyser, stilles det 

krav til en større sammensatt fagkompetanse innenfor spesifikke fagområder. Dette gjør at en rullering av 

arealplanen vil omfatte flere ansatte i Frøya kommune. Frøya kommune innehar en del av denne kompetansen 

internt, blant annet på miljø og landbruk. På andre fagområder har vi ikke intern kompetanse.  

 

Et estimat på hvor stor tids- og ressursbruk en rullering av kommuneplanens arealdel vil kreve, er vanskelig å 

anslå. Med bakgrunn i erfaringer fra Hitra kommune som er inne i samme prosess, kan man anslå følgende:  

 Kommuneplanlegger/arealplanlegger 50 % stilling 

 Kart/GIS: 10 % stilling 

 Andre fagpersoner til sammen: 10 % stilling 

 

For noen av de ansatte på virksomheten teknisk vil dette bety at budsjettert inntekt på deres stillinger vil 

reduseres. Virksomhetsleder teknisk har anslått denne kostnaden til 100 000 kroner.  
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Ulike alternativer til rullering av arealplanen: 

Det kan vurderes ulike løsninger i forhold hvordan man løser en rullering av kommuneplanens arealdel.  

 

Alternativ 1: Intern rullering 

Utarbeidelse av planprogram, plankart, planbeskrivelse med bestemmelser, samt konsekvensutredning 

med ROS-analyse gjøres ved bruk av kompetanse og ressurser internt.  

 

Alternativ 2: Ekstern rullering 

Utarbeidelse av planprogram, plankart, planbeskrivelse med bestemmelser, samt konsekvensutredning 

med ROS-analyse gjøres ved bruk av kompetanse og ressurser eksternt. Intern arbeidsgruppe følger 

arbeidet for å avstemme arbeidet mot interne vurderinger og kart. 

 

Alternativ 3: Intern rullering ved bruk av ekstern fagkompetanse 

Utarbeidelse av planprogram, plankart, planbeskrivelse med bestemmelser gjøres internt. 

Konsekvensutredning med ROS-analyse gjøres ved bruk av ekstern fagkompetanse.  

 

Alternativ 2 og 3 innebærer av hensyn til lov om anskaffelser at det må innhentes anbud på arbeidet. 

Rådmannen må derfor først utarbeide en prosjektbeskrivelse for anbudet som deretter legges ut på Doffin-

basen. Rådmannen vil etter gjennomført anbudsrunde fremme ny sak for politisk behandling for antakelse av 

anbud med økonomiske konsekvenser.  

 

Vurdering: 

 

Rullering av kommuneplanens arealdel er et omfattende arbeid med krav til prosesser, utredninger, vurderinger 

og involvering.  

 

Gjennom rulleringen i 2011 ble sjø- og landarealene i Frøya kommune inkludert i ett felles planverk. Nasjonale 

føringer gir ingen krav om at dette skal gjøres rent planmessig. I kommunal planstrategi 2016-2020 skisseres 

flere utfordringer i gjeldende arealplan både på land- og sjøområdene. Det har kommet tydelige signaler både 

fra sektormyndigheter, innbyggere og næringsliv om at man ønsker en snarlig rullering av både land- og 

sjøareal. En felles rullering vil kunne gjøre at prosessen tar lengre tid. En oppdeling av områdene kan gjøre at 

man får vedtatt ny plan raskere. Vurderingen som da eventuelt må gjøres er hvorvidt land- eller sjøarealer skal 

gjøres først.  

 

Gjennom nasjonale forventninger til kommunal planlegging vektlegger regjeringen at planprosessene skal 

avveie ulike interesser opp mot hverandre. Som nevnt har Frøya et næringsliv som i stor grad driver sine 

virksomheter til sjøs, men som også har behov for fasiliteter på land f.eks. landanlegg, havner og fiskemottak. 

Samtidig vet man at planlegging av bruk av sjøareal vil kunne få konsekvenser for disponeringen av landareal. 

Et eksempel på en slik problemstilling kan være planlagte hyttefelt på land i nærheten av akvakulturanlegg, og 

man opplever konflikter i forhold til drift av anlegget – særlig på kveld, natt og helg.  

 

Gjennom helhetlig planlegging vil man kunne avveie potensielle konflikter innen arealbruken mellom blant 

annet ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, utbyggingsområder og natur- og friluftsområder allerede på 

plannivået. Rådmannen vil derfor tilråde at kommuneplanens arealdel fortsatt omfatter både land- og 

sjøarealer. For en raskere rullering kan man administrativt kjøre dette arbeidet som parallelle prosesser hvor 

planinnstillinger mellom land- og sjøområder avstemmes underveis.  

 

Over er det skissert 3 ulike alternativer til rullering av arealplanen.  

 

Alternativ 1 omfatter at alt arbeidet rundt rulleringen gjøres internt. Dette vil kreve om lag 70 % samlet 

stilling, med involvering av flere fagområder internt. En intern rullering vil sikre god lokal forankring og 

kvalitetssjekk av planen. Frøya kommune innehar noe av kompetansen som kreves i forhold til 

konsekvensutredning og ROS-analyse, men ikke alle. Denne løsningen vil kreve mest ressurser i forhold til 

tidsbruk internt.  

 

Alternativ 2 omfatter at alt arbeidet rundt rulleringen gjøres eksternt. Dette vil kunne gjøre at prosessen går 

raskere enn ved intern rullering. Samtidig vil man sikre at konsekvensutredninger og ROS-analyser innehar 

høy faglig kvalitet. I forhold til bruk av interne ressurser, vil dette reduseres. Allikevel vil denne løsningen 
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kreve intern gjennomgang av planarbeidet for å sikre lokale vurderinger. En fullstendig ekstern rullering vil 

kunne redusere intern forankring. Denne løsningen vil ha større økonomiske konsekvenser enn de andre 

alternativene.  

 

Alternativ 3 innebærer en kombinert løsning. Intern utarbeidelse av planprogram, plankart, planbeskrivelse 

med bestemmelser og gjennomføring av prosess vil sikre lokal forankring og vurdering gjennom planprosessen. 

Ekstern gjennomføring av konsekvensutredninger og ROS-analyse sikrer påkrevd kvalitet på disse 

kunnskapsunderlagene. Konsekvensutredningen og ROS-analysen danner grunnlaget for gode planbeslutninger 

og er et dialogverktøy i møte med sektormyndighetene. Det er derfor avgjørende at denne innehar høy faglig 

kvalitet. Bruk av eksterne ressurser til dette vil få økonomiske konsekvenser.  

 

På bakgrunn av disse vurderingene tilråder rådmannen at man velger alternativ 3 for gjennomføring av 

rulleringen av kommuneplanens arealdel. Samtidig søker rådmannen å kjøre parallell prosess i forhold til land- 

og sjøområder for å sikre rask gjennomføring av rulleringen.  

 

Av hensyn til Lov om offentlige anskaffelser må det innhentes anbud på arbeidet med konsekvensutredning og 

risiko- og sårbarhetsanalyse. Rådmannen må derfor først utarbeide en prosjektbeskrivelse for planarbeidet som 

deretter legges ut på Doffin-basen. Rådmannen vil etter gjennomført anbudsrunde fremme ny sak for politisk 

behandling for antakelse av anbud med økonomiske konsekvenser.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2015. Denne peker på behov for nært forestående rullering av 

kommuneplanens arealdel, samt gir føringer for forvaltning av arealene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Eventuelt positivt vedtak vil gi økonomiske konsekvenser. Det er på nåværende tidspunkt usikkert hvilken 

størrelsesorden. Dette vil konkretiseres under ny politisk behandling etter anbudsprosessen. I tillegg vil det få 

konsekvenser gjennom reduserte inntekter til virksomheten teknisk.  
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SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Innkjøpsstrategien for Frøya kommune skal baseres på: 

 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i 

kommuner og fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi – KS, NHO, Skatteetaten, 

Unio, YS og LO) 

 Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIFI, BNL, Fellesforbundet og 

KS) 

2. Frøya kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og oppfølgingsrutiner.   

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til Frøya kommune, datert 15. juni 2016. 

2. Hefte - Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i 

kommuner og fylkeskommuner. 

3. Presentasjon lagt frem i møte med ordfører og rådmann den 27.9.16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Samarbeid mot svart økonomi har utarbeidet 10 gode grep for å hindre svart arbeid og 

arbeidsmarkedskriminalitet i offentlige anskaffelser. Det er og utarbeidet seriøsitetsbestemmelser for bygg- og 

anleggskontrakter. 

Tiltaket er forankret i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. 

Kommunene i Norge er nå i ferd med å implementere disse grepene i sin innkjøpspolicy. 

I Midt-Norge er det allerede gjennomført møter med over 30 kommunene, der Frøya kommune er en av dem. 

Ordfører og rådmann var i møte med representant fra Skatt Midt-Norge, der det ble gitt en gjennomgang 

temaets viktighet og vårt felles samfunnsansvar. 

 

 

Vurdering: 

 

De ti grep mot svart økonomi i offentlige innkjøp vil gjøre det lettere for Frøya kommune å velge seriøse 

leverandører og hindre at useriøse får tilgang til våre oppdrag.  
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Det handler bl.a. om at Frøya kommune som oppdragsgiver skal vite hvem som arbeider for seg, kunne sette 

krev til faglærte og lærlinger, færre kontaktledd, kreve innsyn i relevante skatteopplysninger hos leverandører 

og underleverandører, samt sikre gjennomføring av kontroller i hele kontraktsperioden.  

Rådmannen tilrår at Frøya kommune innarbeider disse 10 strategisk grep i sin innkjøpsstrategi, samt 

seriøsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.  

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Samfunn, næring og kultur: Frøya er et trygt sted å leve. Frøya skal satse på holdningsskapende arbeid, med 

særlig fokus på trafikksikkerhet og kriminalitetsforebyggende arbeid.   

Organisasjonen Frøya kommune: Frøya kommune er tydelig på strategi og styring. Vektlegge god økonomisk 

styring og langsiktig planlegging for en bærekraftig økonomi.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen økonomiske konsekvenser. Teknisk virksomhet spesielt vil måtte sette seg inn i veiledende dokumenter 

og utarbeide rutiner/retningslinjer for oppfølging og kontroll.   

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 
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FLATVALVEIEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det må avklares med Fylkeskommunen (STFK) om Frøya kommune kan stå for 

detaljprosjekteringen av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Dette for å få kjennskap 

til den totale kostnaden for prosjektet.  

 Frøya kommune tar inntil kr 500.000 av kostnadene for detaljprosjekteringen. Dette er et bidrag 

fra Frøya kommune som skal trekkes ifra det lokale bidraget ref. fylkestingsvedtak sak 139/15.   

Kostnadene dekkes over konto: 1100.18900 Overføringer fra private, prosjekt 110027 Sarepta 

  

 Frøya kommune skal stå som byggherre etter de krav som dette innbefatter. 

 STFK starter med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbudet foreligger og kontrakt er 

tegnet for utførelsen. Grunnerverv er det Fylkeskommunen som gjennomfører. 

 STFK og kommunen må snarest fremforhandle en avtale om det økonomiske forholdet så snart 

den totale kostnaden er estimert 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Fylkestinget gjorde vedtak saksnr. 139/15 som gir anledning til å forskottere prosjektet Ny vei på Flatval under 

gitte forutsetninger. 

«Frøya kommune gis anledning til å forskottere prosjektet Ny vei på Flatval fra avkjøring flyplass til sving 

Langåsen. 

a) Fylkestinget ber fylkesrådmannen forhandle frem en avtale med Frøya kommune som tillater 

forskottering av utbygging med fratrekk av lokalt bidrag. Lokalt bidrag må reflektere lokalt 

næringslivs behov for framkommelighet og sikkerhet. 

b) Tilbakebetaling skjer nominelt etter 2023 og før 2027 

c) Avtalen godkjennes av fylkesutvalget. 

d) Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om man kan gå bort fra krav om rekkefølgebestemmelser 

som følge av etablering av ny vei.» 

 

Status på tiltaket: 
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1. Reguleringsplan for vegomleggingen er utført av Frøya kommune. Planen ble stadfestet av Frøya 

kommunestyre den 25.08.2010. Planen ble utarbeidet av Asplan Viak. 

2. Det er utarbeidet et forprosjekt av AsplanViak parallelt med reguleringsplanen hvor det er utarbeidet 

et kostnadsoverslag.  

Kostnadene for vegomleggingen og bygging av ny gangveg langs eksisterende Fv-716 er i 2006-kroner 

beregnet til kr. 28,4 mill. Dette tallet er fremskrevet til 2014-kroner som da utgjør kr. 37,8 mill. 

 

3. Det er i september 2015 foretatt grunnundersøkelser i traseen. Dette ble utført av Multiconsult og 

rapport er utarbeidet, datert 07.09.2015. 

4. Fra Fylkeskommunen er det også et ønske om at kommunen er byggherre for prosjektet. 

5. Gjennom samtaler med STFK går det frem at pkt d) i vedtaket menes at de utsetter gang og sykkelvei. 

 

 

For at man skal få fortgang i planene bør det nå snarest igangsettes detaljprosjektering av anlegget inkludert 

anbudsdokumenter.  

I tillegg må STFK starte med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbud foreligger og kontrakt tegnet for 

utførelsen. Grunnerverv må Fylkeskommunen gjennomføre. 

 

 

Vurdering: 

 

Fylkeskommunen og kommunen må bli enig om det økonomiske forholdet gjennom en fremforhandlet avtale 

som skal behandles politisk i STFK og Frøya kommune. 

Det er viktig at det nå avklares om Frøya kommune er villig til å stå som byggherre, dette er nevnt av flere fra 

STFK som en mulighet. Dersom Frøya kommune skal stå som byggherre må det avklares med STFK om Frøya 

kommune kan stå for detaljprosjekteringen av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Så snart det 

foreligger politisk avklaring i kommunen angående byggherre, samt avklaring med Fylkeskommune om 

detaljprosjektering så utlyser Frøya kommune anbud for detaljprosjekteringen frem til og med anbud og 

kontraktsinngåelse med entreprenør.  

Frøya kommune har tidligere vært byggherre for miljøgata på Sistranda. I dette prosjektet hadde vi innleid 

byggeleder(Norconsult AS), mens kommunen v/teknisk sjef hadde prosjektledelsen. Dette prosjektet gikk greit 

uten spesielle problemer / utfordringer med at kommunen var byggherre. Det er kommunen som tar risikoen 

ved eventuelle problemer med gjennomføringen. 

Dersom kommunen nå skal være byggherre for FV-716 på Flatval må det inngås avtale som regulerer 

utbyggingen og ikke minst overtakelsen av anlegget etter ferdigstillelse. Kommunen stiller seg positivt til å 

være byggherre 

Kostnadene for detaljprosjekteringen er vanskelig å anslå, men dette vil ligge i en kostnadsramme på mellom 1 

– 2 mill kr. Disse kostnader må i tilfelle forskotteres av kommunen mot senere tilbakebetaling ved 

fullfinansiering av anlegget, hvor kommunen bidrar med 500.000 som lokalt bidrag.  
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NYE VEINAVN/OMRÅDENAVN, SAMT ENDRING AV VEINAVN (OMADRESSERING)  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn/områdenavn og omadresseringer:  

-Veiadressenavn:  Sørburøyveien, Nordøyveien, Inntiveien, Staulvågveien. 

-Områdeadressenavn:  Sauøya, Kya, Halten, Tjønnøya, Vågøya, Kvalværet, 

Rottingen, Humlingsværet, Vågsværet, Storsauholmen, 

Litlsauholmen, Soløya, Kalvøya, Torvholmen.  

-Omadressering:  Naftadjupveien endres til Esnesbulandet.  

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.05.2016 sak 62/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn:  

Veiadressenavn: 

Nordskaget, Kverva, Myranveien, Daløya, Bustvika, Håvika (etter justering av parsell), Titranveien, 

Måøyberget Områdeadressenavn:  

Bogøya, Smaløya, Korsvaløya, Gjæsingen, Vardøya, Kjerkdalsvatnet, 

Omadressering: Staulan endres til Stølan. 

 

Vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 

 

Øvre Valaveien, Valaveien (forlengelse), Aukbeina, Toverudveien, 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 24.05.16: 

 

Rep. Kristin Reppe Storø ba om vurdering av sin habilitet da hun er eier av Øvre Valaveien , Valaveien, 

Aukbeina og Toverudveien. 

Rep. Kristin Reppe Storø ble enstemmig vurdert inhabil i Øvre Valaveien , Valaveien, Aukbeina og 

Toverudveien. 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap: 

 

«Frøya kommune vedtar følgende veinavn:  

Veiadressenavn: 
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Nordskaget, Kverva, Myranveien, Daløya, Bustvika, Håvika (etter justering av parsell), Titranveien, 

Måøyberget Områdeadressenavn:  

Bogøya, Smaløya, Korsvaløya, Gjæsingen, Vardøya, Kjerkdalsvatnet, 

Omadressering: Staulan endres til Stølan» 
 

Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Martin Nilsen. 

 

Rådmannsforslag untatt Øvre Valaveien, Valaveien (forlengelse), Aukbeina, Toverudveien, 

 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn: 

 

Veiadressenavn: Nordskagveien, Kvervaveien, Myranveien, Daløyveien, Bustvikveien, Håvika (etter 

justering av parsell), Titranveien, Måøyberget 

Områdeadressenavn: Bogøya, Smaløya, Korsvaløya, Gjæsingen, Vardøya, Kjerkdalsvatnet. 

Omadressering: Staulan endres til Stølan 

 

Falt med 1 mot 6 stemmer. 

 

Øvre Valaveien, Valaveien (forlengelse), Aukbeina, Toverudveien, 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

1. Brev, datert 22.06.16, fra Språkrådet 

2. Diverse epostkorrespondanser fra ulike grendelag 

3. Brev, mottatt 22.08.16, fra Rita Rørseth m/flere 

4. Kartskisser 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret i Frøya gjorde i sitt møte 25.10.12, sak 158/12, vedtak om innføring av offisielle 

veiadresser for hele Frøya. I dag er ca 90 % av kommunens matrikkeladresser omgjort til 

veiadresser/områdeadresser. De siste prosentene gjelder en del bebygde øyer, og disse kommer nå. 
 

Navneforslagene er ikke kunngjort i avisa, men er sendt ut på høring til Frøya Grendelagsråd og 

Stednavntjenesten i Midt-Norge (språkrådet). Høringsfrist ble satt til 1. august 2016. 

 

Vi mottok høringssvar fra Språkrådet 22.06.16, men har bare delvis fått svar fra Frøya Grendelagsråd. De 

uttalelsene som vi har fått har kommet enkeltvis fra grendelagene, ikke som et felles vedtak fra 

Grendelagsrådet. 

 

Vi har også mottatt klage/forespørsel fra beboere som er tilknyttet adressen Naftadjupveien. De mener at navnet 

er feil og at det peker på et område ut i sjøen. De ønsker derfor at veinavnet endres til Esnesbulandet.  

 

Vurdering: 

 

Navneforslagene tar i hovedsak utgangspunkt i allerede godkjente stedsnavn. Dette er naturlig for de øyene som 

vi velger å områdeadressere. For å skille mellom stedsnavna og områdenavna så har vi lagt til endelsen a eller 

flertallsendelsen an der det er naturlig (Sauøya, Tjønnøya, Vågøya, Langøya, Huskassøyan). 

 

På Sørburøy og Inntian har vi valgt å benytte veinavn siden områdene er ganske store, samt at det finnes til dels 

tydelige veier. For å synliggjøre Inntian som sted har vi også valgt å endre vårt opprinnelige forslag fra 

Stormyrveien til Inntiveien. 

 

Vi har også valgt å se på øyene ytterst i Froan under ett og gir dem Halten som områdeadresse.  



Saknr: 141/16 

 

Navneforslag Type Grendelagsrådet Språkrådet Innstilling 

Sørburøyveien Veinavn OK OK Sørburøyveien 

Nordøya/Nordøyveien Veinavn Nordøy/Nordøyveien Nordøyveien Nordøyveien 

Stormyrveien Veinavn OK Inntiveien Inntiveien 

Staulvågveien Veinavn OK OK Staulvågveien 

Sauøya Områdeadressering Sauøy OK Sauøya 

Kya Områdeadressering OK OK Kya 

Halten Områdeadressering OK OK Halten 

Tjønnøya Områdeadressering OK OK Tjønnøya 

Vågøya Områdeadressering OK OK Vågøya 

Kvalværet Områdeadressering OK OK Kvalværet 

Rottingen Områdeadressering OK OK Rottingen 

Langøya Områdeadressering OK OK Langøya 

Humlingsværet Områdeadressering OK OK Humlingsværet 

Vågsværet Områdeadressering OK OK Vågsværet 

Storsauholmen Områdeadressering OK OK Storsauholmen 

Litlsauholmen Områdeadressering OK OK Litlsauholmen 

Soløya Områdeadressering OK OK Soløya 

Huskassøyan Områdeadressering OK OK Huskassøya 

Kalvøya Områdeadressering OK OK Kalvøya 

Torvholmen Områdeadressering OK OK Torvholmen 

 

Rita Størseth har på et tidlig tidspunkt i navneprosessen kommet med merknader til bruken av veinavnet 

Naftadjupveien, uten at dette er blitt hensyntatt. Hun har på nytt tatt kontakt for å få endret veinavnet; denne 

gangen sammen med de øvrige beboerne tilknyttet samme veiadresse. Administrasjonen støtter forslaget til 

Størseth fordi Naftadjupet egentlig er et område i sjøen, og det er unaturlig at veien fører dit. Videre ligger både 

veien og bebyggelsen i sin helhet på Esnesbulandet. Skrivemåten av dette navnet er allerede godkjent og det 

trengs derfor ingen ny avklaring med språkrådet.  

 

Administrasjonen vil med bakgrunn i ovennevnte fremme følgende forslag til vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn/områdenavn og omadresseringer:  

-Veiadressenavn:  Sørburøyveien, Nordøyveien, Inntiveien, Staulvågveien. 

-Områdeadressenavn:   Sauøya, Kya, Halten, Tjønnøya, Vågøya, Kvalværet, Rottingen, 

Humlingsværet, Vågsværet, Storsauholmen, Litlsauholmen, Soløya, 

Kalvøya, Torvholmen.  

-Omadressering:  Naftadjupveien endres til Esnesbulandet 
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TERTIALRAPPORT, 2 TERTIAL 2016 - KULTUR OG NÆRING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapporten for Kultur og Næring 2.tertial 2016, tas til orientering 

 

Vedlegg: 

 

Tertialrapport Kultur og Næring 2.tertial 2016 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kultur og Næring har god kontroll på regnskapet totalt sett. Det er noen utfordringer på Frøya kultur og 

kompetansesenter, men rådmannen sammen med virksomhetsleder følger med utviklingen.  

 

Vurdering: 

 

Budsjettet for Frøya kultur og kompetansesenter er bygd opp på en slik måte at det blir store avvik på både 

kostnadssiden og inntektssiden, og som gjør at regnskapet i forhold til budsjettet kan bli uoversiktlig. Dette 

gjelder f.eks. at Frøya kultur og kompetansesenter er budsjettert uten et budsjett for artistutgifter, men er 

budsjettert med inntekter på arrangement, som tilsier at det er helt nødvendig med slike utgifter. Det vil si at 

budsjettet er resultatbudsjettert på dette punktet for 2016. 

 

Rådmannen planlegger å endre på denne praksisen, slik at budsjettet for Frøya kultur og kompetansesenter blir 

et bedre verktøy for Kultur og Næring i 2017. 
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Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 20.09.16. 

 

Saksopplysninger:   

 

 

Vurdering: 
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120/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06.09. 16

Vedtak:

Protokoll frå møtet 06.09. 16 gorkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møtet 06. 09. 16 gorkjennes som fi-amlagt.

121/16
ENDRING AV EIERANDEL I FRØYA FLYPLASS DA

Vedtak:

Kommunestyrevedtakene 163/08 og 153/04 oppheves.
Frøya kommune nedskriver sin andel i Frøya Flyplass DA frå 25% til 20%.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 20.09. 16:

Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hun var rådmann i 2004.
Berit Flåmo ble enstemmig valgt habil.

Martin Nilsen ba om vurdering av sin habilitet da han er styremedlem i Frøya Flyplass DA.
Martin Nilsen ble vurdert innhabil med 3 mot 2 stemmer avgitt av Ai-\dd Hammernes og Aleksander Søreng.

Rådmanns forslag til vedtak:

«Frøya kommune nedskriver sin andel i Frøya Flyplass DA frå 25% til 20%»

Enstemmig.

F øl gende forslag til tillegg i vedtaket blefremmet av AP:

«Kommunestyrevedtakene 163/08 og 153/04 oppheves»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune nedskriver sin andel J Frøya Flyplass DA frå 25% til 20%



122/16
FRITAK POLITISKE VERV INGRID SKJÆRSTEIN JOHANSEN

Vedtak:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter saknad frita, for et kortere tidsrom eller
resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2

Ingrid Skjærstein Johansen innvilges ut frå dette permisjon frå sine verv frå
01. 09. 16 og ut valgperioden.

Enstemmig.

Forslag fil vedtak:

Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten
av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan
skjøtte sine plikter i vervet. Kommunelovens § 15. pkt. 2

Ingrid Skjærstein Johansen iimvilges ut frå dette permisjon frå sine verv frå 01. 09. 16 og
ut valgperioden.

123/16
ORDFØRERS ORIENTERING

. Anmeldelse er Rommet på brudd på lov om kulturminner. Den er unntatt off fordi den er under
etterforskning.

. Fylkesmannens besøk på fredag den 15. september vedr kommunereformen. Frøya og Hitra blir
bedt om å ta en prat.

. Folkehøyskole prosjektet. Det ble avholdf work-shop den 13. september. Positivt møte med stort
engasjement.
Ref. brev frå Martin Nilsen hvor han sier opp sitt verv i styret i Frøya flyplass DA.

124/16
RÅDMANNS ORIENTEMNG

. Innbrudd i svømmehallen. Forholdet er anmeldt.

. Frøya kommune har en tvist gående med Dustin AS. Gjelder leie av muttifunksjonsskrivere o^
strid om varighet av leiekontrakt vs. varighet av rammeavtale. Saken skal opp i Oslo tingrett.

. Orientering om læringsmiljø på Sistranda skole v/ Sissel Skoran.

Møte lukkes etter Kommunelovens § 31.4.

Martin Nilsen: Kirkekontoret er den en virksomhet i Kommunene?

Burde ikke de være med i budsjettbehandlingen i kommunen da de kjøper
tjenester frå kommunen?



Rådmann:

Arvid Hammernes:

Rådmann:

Martin Nilsen:

Rådmann:

Dette er ikke en egen virksomhet De inviteres inn på lik linje med
virksomhetslederne i budsjettmøtet 18 oktober. Samt at de inviteres til å levere
verbal del i budsjettet

Flyktningene. Hva er bakgrunnen for at de får lærebøker i nynorsk?

Rådmann undersøker saken, og svarer i neste møte

FIyktningene og røyking ved utgangsdøren. Det bør vel ikke foregå?

Rådmann tar tak i dette.

HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG NÆRING

125/16
MINNEMARKERING TITRANULYKKEN

Vedtak:

l. Det må avklares hvem som står som eier av spelet før Frøya kommune tar rollen som
hovedansvarlig for Titranspelet.

2. Vi ber rådmannen komme med et estimert budsjett (2017, 2018 og 2019) for spelet som
fremlegges for formannskapet før det settes ned en hovedkomite. I dette bør det også fremgå
mulige økonomisk bidrag frå andre enn Frøya kommune

Vedtat med 4 mot 3 stemmer.

Formannskapets behandling i møte 20.09. 16:

Rådmanns fort sag ti] vedtak.

l. Formannskapet ber rådmann danne en hovedkomite.
2. Hovedkomiteen far mandat til å starte prosjektarbeid for «Mirmemarkering Titranulykka».

Fait med 4 mot 3 stemmer avgitt av Ap.

Følgende forslag til vedtak bJefremmet av AP:

«l. Det må avklares hvem som står som eicr av spelet før Frøya komniLine tar rollen som hovedansvarlig
for Titranspelet,

2. Vi ber rådinannen komme med et estimert budsjett (2017, 2018 og 2019) for spelet som frenilegges for
formannskapet før det settes ned en hovedkomite. I dette bør det også fremgå muligc økonomisk bidrag
frå andre enn Frøya kommune.»

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

Forslag til vedtak:

l. Formannskapet ber rådmann danne en hovedkomite.
2. Hovedkomiteen får mandat til å starte prosjektarbeid for «Minnemarkering Titranulykka».



126/16
SØKNAD OM MIDLER TIL UTARBETOELSE AV REGULERINGSPLAN FOR FLYPLASS OG
MOTORSPORT

Vedtak:

Freya kommune dekker gebyrkostnadene ved en omregulering for flyplass og motorsport.
Rådmannen finner forslag til inndekning fer saken behandles av kommunestyret.

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 20.09. 16:

Martin Nilsen ba om vurdering av sin habilitet da han skrev under søknaden til Frøya kommune.
Martin Nilsen ble enstemmig vurdert innhabil.
Følgende omforente forslag til vedtak bSe fremmet:

«Frøya kommune dekker gebyrkostnadene ved en omregulering for flyplass og motorsport. Rådmannen finner
forslag til inndekning før saken behandles av kommunestyret.»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune frafaller gebyrkostnadene ved en omregulering av området til Frøya Flyplass DA
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Saksopplysninger:   

Tertialrapporten for 2.tertial 2016 viser et positivt resultat på 35 millioner kr. Det er et 

positivt avvik i forhold til budsjettet på 41 millioner kr.  

 

Sykefraværet har i 2.tertial vært på 6,1% som er en nedgang på 3,8% i 2.tertial. 

 

Vurdering: 

Totalt har Frøya kommune et stort mindreforbruk på 41 millioner i hht budsjettet. Dette 

skyldes i hovedsak to skatteytere som har innbetalt store tilleggsforskudd. Dette er en 

engangsinnbetaling. Skatteutjevningen for denne tilleggsskatten vil tre inn i 3.tertial. Frøya 

kommune har skatteinntekter som er over landsgjennomsnittet og dette vil komme til fratrekk 

av rammetilskuddet. 

 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er 

rammeområdet rådmann innenfor sine rammer, det samme er oppvekst og kultur og næring. 

Rammeområdene helse og teknisk har et merforbruk på rammenivået. Dette kommenteres i 

vedlegget. 
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Tertialrapport 2.tertial 2016 side 2 

Innledning 
Rådmannen har spurt alle virksomhetene om virksomheten forventer å holde budsjettet i 2016, og 

bedt dem kommentere store avvik i sine regnskap. 

Totalt har Frøya kommune et stort mindreforbruk på 41 millioner i h.h.t. budsjettet. Dette skyldes i 

hovedsak to skatteytere som har innbetalt store tilleggsforskudd. Dette er en engangsinnbetaling. 

Det er ikke sikkert at en slik innbetaling på forskuddsskatt også vil skje for neste år, og kommunen 

bør derfor være forsiktig i måten disse midlene blir disponert. Skatteutjevningen for denne 

tilleggsskatten vil tre inn i 3.tertial. Frøya kommune har skatteinntekter som er over 

landsgjennomsnittet og dette vil komme til fratrekk av rammetilskuddet. 

De øvrige virksomhetene har sine individuelle utfordringer, men kort nevnt så er rammeområdet 

rådmann innenfor sine rammer, det samme er oppvekst og kultur og næring. Rammeområdene helse 

og teknisk har et merforbruk på rammenivået. Forklarer disse under hver ramme. 

I neste tertial forventes ikke noen store overraskelser, bortsett fra skatteutjevningen i 

rammetilskuddet som en følge av den store skatteinngangen. Ut over dette kan det bli en liten 

nedgang i skatteinntektene for desember, slik det ble for 2015 pga. veldig stor lakselus problematikk, 

og mulige følger dette får for næringslivet i Frøya kommune. 

Framtidsutsiktene er vanskelig å spå. Den berømte glasskulen er i dag veldig tåkete. Dette skyldes 

bl.a. at prognosemodellen pr. mai 2016 varsler litt nedgang og utflating av inntektene i årene 

fremover til kommunen, samt at rammeoverføringene blir mindre i forhold til skatteinngangen. Dette 

gjør oss mer avhengig av skatteinngang, og som er utsatt for flere svingninger  

En annen varslet sak er omleggingen av skatteinntektene til kommunene. Kommunene skal få en 

andel av bedriftsskatten. Jokeren er hvordan staten tenker å finansiere dette. Tar de dette fra 

formuesskatten vil Frøya merke det godt, og selv om dette ikke kommer på statsbudsjettet for 2017, 

vil nok dette komme om ikke så lenge 

Rådmannen vet ikke følgene av at Frøya har valgt å være alene som kommune. Foreløpig mister 

kommunen ca. 1 million i rammeoverføring. Har kommunen vedtatt en sammenslåing ville dette 

samt tilskuddet kommunen får fra «distriktstilskudd sør», som er på ca. 2,4 millioner kr, blitt 

videreført med samme virkning som for 2016. 
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Virksomhetene 
Rammeområde rådmann  

 

De negative avvikene pr 2.tertial 2016 knytter seg i stor grad mot IKT, og noe på Folkevalgte og de 

store positive avvikene til Økonomi og SU.  

Det positive avviket hos økonomi skyldes periodisering av budsjett for skatteoppkrever og 

arbeidsgiverkontrollen. Det er også et betydelig mindreforbruk på lånerenter i forbindelse med 

startlån. 

Mindreforbruket hos Strategi og Utvikling skyldes mindreforbruk på lønn prosjekter (Kjersti Myhre), 

som ble avsluttet i 1.tertial 2016. 

IKT har et betydelig negativt avvik. Dette skyldes bl.a. at alle systemer øker i driftskostnader, uten at 

dette er tatt høyde for i driftsbudsjettet. Det har også være store utfordringer med «System-X» som 

er legekontorets system, og skifte av driftsleverandør som har medført noe høyere kostnader i 

overgangen. Avviket vil bli noe lavere i 3.tertial da en del utgifter er pr halvår for dette området. 

Rådmannen vil legge om strukturen på kostnadene tilknyttet IT for 2017. Rådmannen mener det er 

mer korrekt at virksomhetene og rammene må selv bære kostnadene sammen med beslutningen om 

innkjøp og drift av virksomhetsspesifikke eller rammespesifikke systemer og programmer. I den grad 

det dekkes av IT i dag, så vil budsjettpostene bli flyttet ut på virksomhet og ramme.  

Rammeområde oppvekst 

  
 

Oppvekstsektoren har totalt en god buffer for å stå ut resten av året. Regner med at denne blir spist 

opp i løpet av året, da nyansettelser får kun full effekt her i august måned. For Nabeita 

Ansvar

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap 

pr 2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 39 052 350 -7 209 179 31 843 171 31 558 216 284 955 51 301 561

1000 Folkevalgte 1 996 762 0 1 996 762 2 151 155 -154 393 3 051 396

1010 Kontrollutvalg 725 458 0 725 458 617 645 107 813 1 091 262

1100 Rådmann 20 697 224 -6 064 584 14 632 639 14 452 128 180 511 24 809 603

1101 Økonomi 3 368 842 -1 280 618 2 088 224 1 638 297 449 927 3 185 844

1102 IKT avdeling 3 430 437 15 118 3 445 555 4 591 241 -1 145 686 5 260 007

1103 Offentlig servicekontor 3 457 876 37 263 3 495 138 3 357 846 137 293 5 239 411

1108 Lærlinger 750 362 14 268 764 630 698 293 66 337 1 353 484

1109 Interkommunalt samarbeid 300 621 5 801 306 421 296 367 10 054 401 324

1110 Tillitsvalgte 456 261 9 151 465 412 464 873 539 736 624

1111 Prosjektstillinger 280 841 0 280 841 0 280 841 442 167

1120 Strategi og utvikling 3 587 666 54 424 3 642 090 3 290 371 351 719 5 730 439

Ansvar

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap 

pr 2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 42 487 284 3 147 248 45 634 533 44 111 328 1 523 205 71 749 336

2100 Dyrøy oppvekstssenter 2 871 532 107 496 2 979 028 2 758 649 220 379 4 692 656

2200 Mausund oppvekstsenter 2 919 838 96 982 3 016 820 2 749 609 267 211 4 758 356

2300 Nabeita skole 8 107 427 825 807 8 933 234 9 165 961 -232 727 14 072 347

2400 Nordskag oppvekstssenter 4 855 951 387 512 5 243 463 4 760 632 482 831 8 253 622

2500 Sistranda skole 15 531 201 1 561 098 17 092 299 17 166 941 -74 643 26 917 542

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 1 324 588 42 649 1 367 238 1 130 635 236 602 2 145 082

2800 Nesset barnehage 4 488 100 103 329 4 591 429 4 150 081 441 348 7 295 352

2900 Musikk- og kulturskole 2 388 647 22 375 2 411 022 2 228 820 182 202 3 614 379
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oppvekstsenter knytter mye av merforbruket opp mot en manglede inntekt for OU midler, og 

manglende refusjon for tillitsvalgt. 

Rammeområde helse 

 

Rammeområdet Helse har et stort merforbruk. Rådmannen har hatt fokus på sykefraværet og 

kostnadskontroll. Frøya kommune har hatt en god utvikling på sykefraværet, og fokuset på 

kostnadskontrollen har satt søkelyset på forbruksvarer. Kostnadene på dette har for Rammeområdet 

helse ikke gått opp, men heller ned på en del kostnadsarter, f.eks. medisiner. Rådmannen ser at 

forbruket er jevnt i forhold til tidligere år, men har vært lavt budsjettert igjennom en årrekke. For 

dette rammeområdet er det også en spesiell utfordring med regulativbestemte tillegg som er 

gjennomgående for alle virksomhetene. Dette er kostnader med å ha bemanning på helligdager, og 

er gjennomgående budsjettert for lavt, som en følge av at det har vært budsjettert lavt i en årrekke. 

PLO har en stor kostnad på vikartjenester, 5,3 millioner kr pr 2.tertial. For å dekke dette er det 

refusjon sykelønn på 2,2 millioner kr for samme periode og det er et mindreforbruk på fastlønn og 

vikarlønn på 2,3 millioner kr. For øvrige lønnsarter er det i midlertid et overforbruk på 1,9 millioner 

kr, herav bl.a. ekstrahjelp 0,6 millioner, overtid 0,8 millioner og regulativbestemte tillegg 0,7 

millioner kr. Totalt gir dette et merforbruk på lønn og vikartjenester pr 2.tertial på 2,7 millioner kr. 

Det øvrige merforbruket skyldes øvrige driftsutgifter som medisinske forbruksvarer, utstyr og 

medisin (500 000), leasing av transportmidler (165 000), vask av tekstiler (132 000) og flere andre 

med mindre summer til sammen ca. 1,2 million kr. 

Brukere med store behov er imidlertid et området som er lavt budsjettert. Refusjonene fra staten på 

dette området er for PLO sin del budsjettert med en refusjon på ca. 6,6 millioner kr for 2016. For 

2015 ble den totale refusjonen på ca. 11 millioner på dette området. Det er ventet noe mindre 

refusjon for 2016, men nokså sikkert høyere enn det det er budsjettert med for 2016. Dette er også 

et området som er kostnadsdrivende, og har sammenheng med merforbruket for PLO. 

For familie/helse/rehab/barnevern skyldes merforbruket barn i institusjon, merforbruk på 

legekontoret og en del manglende refusjoner. Virksomhetsleder vil skrive en politisk sak om barn i 

institusjon, og ubalansen på legekontoret tilknyttet budsjetterte kostnader mot budsjetterte 

inntekter ble belyst i årsregnskapet for 2015. Dette vil bli rettet opp i budsjettet for 2017. 

Mindreforbruket hos virksomheten Funksjonshemmede er skyldes mindreforbruk på lønn og 

periodisering på kostnader som kommer i 3.tertial. 

  

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap 

pr 2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 66 509 849 -2 422 358 64 087 491 69 971 242 -5 883 751 101 511 021

Famile/Helse/Rehab/Barnevern 14 691 865 -637 601 14 054 261 16 757 330 -2 703 069 20 340 110

NAV 2 672 125 -1 849 250 822 875 948 166 -125 290 3 926 200

PLO 34 145 487 706 367 34 851 853 38 879 153 -4 027 302 54 314 499

Funksjonshemmede 15 000 372 -641 870 14 358 501 13 386 592 971 909 22 930 212
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Rammeområde kultur og næring 

 

Kultur og Næring, har god kontroll på budsjettet. Det er utfordringer på Frøya kultur og 

kompetansesenter, men rådmannen og virksomhetsleder følger med på utviklingen, og mener at 

grepene som ble tatt tidligere i år på budsjettet til FKKS rettet opp skjevhetene i budsjettet. Det vil 

også alltid være en forsinkelse i inntektene til FKKS som blir regnskapsført i påfølgende måned. 

Inntektene til aktiviteter som er gjennomført i august vil derfor ikke bli regnskapsført før i september. 

Rammeområde teknisk 

 

Virksomheten teknisk har noen utfordringer i årets budsjett. Dette er knyttet til brann og 

brannberedskapen. Denne tjenesten har et merforbruk fratrukket feieravgifter på 174 000 kr pr 

2.tertial. Det øvrige merforbruket er knyttet opp mot vesentlig større energiutgifter enn det der 

budsjettert med. Hele 597 000 kr i merforbruk på art 11800 Elektronisk kraft pr 2.tertial. 

Pga. det store avviket på elektronisk kraft, vil rådmannen se på mulighet for å gå ut på anbud med 

strømleveringen til kommunen, for å se om kommunen kan få en bedre avtale på å energilevering. 

Brannsjefen vil legge frem en sak til politisk behandling om økonomien for brannberedskapen. 

Inntekter 

 

Inntektene til Frøya kommune er mye høyere enn budsjettert. Skatteinngangen er 34 millioner kr 

over budsjettet for 2016 pr 2.tertial, samt at rammeoverføringene er 7,1 millioner kr over budsjettet. 

Skatteinngangen skyldes at det er to skatteytere som har innbetalt store tilleggsforskudd og går til 

inndekking av restskatt, person 2015. 

Finans 

 

Frøya kommune har et godt positivt avvik på finans pr 2.tertial. Dette skyldes i stor grad større 

avkastning på aksjer (Trønderenergi AS) og avkastning på porteføljen hos Grieg Investor, samt at 

renteutgiftene har vært lavere enn budsjettet hittil i året. 

opprinnelig 

Budsjett 

2016

Budsjette

ndring

Budsjett 

inkl. 

endring 

2016

Regnskap 

pr 2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 4 011 672 -627 136 3 384 536 3 400 908 -16 371       4 913 661

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap 

pr 2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 29 278 787 -14 726 113 14 552 674 15 341 249 -788 575       23 378 762

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap pr 

2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE -174 208 000 0 -174 208 000 -215 619 582 41 411 582 -282 182 000

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap 

pr 2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 20 827 667 0 20 827 667 16 261 830 4 565 837 29 327 659
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Alle 

 

Totalt har Frøya kommune pr 2.tertial et mindreforbruk på 41 millioner kroner i h.h.t. budsjettet. 

Rådmannen forventer ikke at dette blir sluttresultatet, da skatteutjevningen vil komme inn. 

Kommunen vil bli trukket 13,5 millioner kr over rammetilskuddet for termin 8 (september) og 

resterende 6,8 millioner kr vil bli trukket over neste termin (oktober). Rådmannen forventer likevel et 

godt overskudd når 2016 er ferdig. Det er vanskelig å tallfeste dette nå, men erfaringsmessig så er 

skatteinngangen på slutten av året mer varierende. Skatteinngangen i slutten av 2015 var påvirket av 

en sterk nedgang i desember, og rådmannen ser likhetstrekk til inneværende år, og forventer derfor 

en mindre skatteinngang i slutten av året enn det prognosene vi nå innehar tilsier.  

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap pr 

2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 27 959 611 -21 837 538 6 122 073 -34 974 811 41 096 884 0
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2.tertial Frøya Kommune – KOSTRA 

 

  

Kostra drift

opprinnelig 

Budsjett 

2016 Budsjettendring

Budsjett inkl. endring 

2016

Regnskap pr 

2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 27 959 611 -21 837 538 6 122 073 -34 974 810 41 096 883 0

10 FASTLØNN 110 090 103 2 039 396 112 129 498 108 659 874 3 469 624 176 932 730

20 LØNN TIL VIKARER 4 072 077 2 753 625 6 825 702 7 990 879 -1 165 177 9 168 338

30 LØNN TIL EKSTRAHJELP 605 727 219 382 825 109 1 727 374 -902 265 1 172 982

40 OVERTIDSLØNN 144 730 234 526 379 256 1 824 304 -1 445 048 469 042

50 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSER 8 337 384 1 010 690 9 348 075 10 723 457 -1 375 382 13 691 780

70 LØNN VEDLIKEHOLD/LØNN NYBYGG OG NYANLEGG 57 168 227 57 395 244 420 -187 025 90 454

75 LØNN RENHOLD 3 930 086 -234 746 3 695 341 4 249 534 -554 193 5 846 528

80 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1 430 796 0 1 430 796 1 484 454 -53 658 2 252 513

89 TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE ARBEIDSGIVERAVGIFTSPLIKTIG LØNN 487 627 2 088 217 2 575 844 2 338 152 237 692 3 900 000

90 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIGE FORSIKRINGSORDNINGER 18 731 793 -5 640 787 13 091 006 10 810 432 2 280 574 25 800 398

99 ARBEIDSGIVERAVGIFT 7 799 890 -103 984 7 695 907 7 536 152 159 755 12 261 231

100 KONTORMATERIELL 752 135 80 779 832 914 1 063 905 -230 991 1 224 187

105 UNDERVISNINGSMATERIELL 796 955 91 881 888 836 830 254 58 583 1 295 117

110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 816 099 4 133 820 232 958 270 -138 038 1 230 348

114 MEDIKAMENTER 445 333 0 445 333 529 068 -83 735 668 000

115 MATVARER 1 897 351 142 410 2 039 761 2 247 924 -208 164 3 036 835

120 SAMLEPOST ANNET FORBRUKSMATERIELL,RÅVARER OG TJENESTER 3 995 309 572 093 4 567 402 5 309 643 -742 241 6 833 874

130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTERNETT/BREDBÅND 1 341 014 -114 704 1 226 310 1 292 618 -66 308 1 885 275

140 ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 530 933 422 531 355 630 594 -99 239 796 822

150 OPPLÆRING, KURS 1 709 563 83 570 1 793 133 1 305 533 487 600 2 660 915

160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR REISER, DIETT, BIL MV. SOM ER OPPGAVEPLIKTIGE 1 070 800 -3 580 1 067 220 530 684 536 536 1 600 830

165 ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER 133 973 -9 367 124 607 94 211 30 396 186 910

170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE TRANSPORTMIDLER (HERUNDER ANLEGGSMASKINER OG LI 1 924 899 296 858 2 221 757 3 233 952 -1 012 194 3 321 312

180 ENERGI 3 322 485 -233 333 3 089 152 3 596 514 -507 362 4 611 500

182 Fyringsolje og fyringsparafin 0 0 0 124 787 -124 787 0

183 Naturgass 0 0 0 5 791 -5 791 0

185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTHOLD OG SIKRING 803 333 -89 767 713 566 1 357 811 -644 244 1 070 350

190 LEIE AV LOKALER OG GRUNN 3 671 407 27 618 3 699 025 3 573 537 125 488 5 526 395

195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 2 840 804 177 083 3 017 886 3 592 451 -574 565 4 524 429

200 KJØP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER 968 134 30 372 998 506 1 499 825 -501 320 1 483 256

209 MEDISINSK UTSTYR 10 667 0 10 667 235 145 -224 479 16 000

210 KJØP,LEIE OG LEASING AV TRANSPORTMIDLER 780 267 66 667 846 933 1 047 126 -200 193 1 270 400

220 LEIE AV DRIFTSMIDLER 314 667 -66 667 248 000 220 589 27 411 372 000

230 VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER OG NYBYGG 2 606 889 0 2 606 889 2 826 713 -219 825 3 910 333

240 SERVICEAVTALER, REPARASJONER OG VAKTMESTERTJENESTER 2 304 360 -122 333 2 182 027 3 002 807 -820 780 3 273 040

250 MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD,PÅKOSTNING OG NYBYGG 12 000 -667 11 333 926 10 407 17 000

260 RENHOLDS- OG VASKERITJENESTER 296 000 100 000 396 000 528 962 -132 962 594 000

270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I EGENPRODUKSJON) 2 769 837 1 054 827 3 824 664 9 555 986 -5 731 322 5 198 416

290 INTERNKJØP 566 667 0 566 667 0 566 667 850 000

300 KJØP FRA STATEN 0 0 0 1 810 980 -1 810 980 0

330 KJØP FRA FYLKESKOMMUNER 693 333 382 202 1 075 535 3 100 1 072 435 1 931 537

350 KJØP FRA KOMMUNER 3 518 810 301 391 3 820 201 1 260 304 2 559 897 5 579 606

370 KJØP FRA ANDRE (PRIVATE) 15 250 343 -39 333 15 211 009 18 189 252 -2 978 242 22 816 514

375 KJØP FRA IKS DER KOMMUNEN/FYLKESKOMMUNEN SELV ER DELTAGER 632 733 0 632 733 585 750 46 983 949 100

429 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMPENSASJON 4 829 633 239 4 829 872 6 350 468 -1 520 596 7 244 688

430 OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNER 123 333 0 123 333 -5 000 128 333 185 000

450 OVERFØRING TIL KOMMUNER 1 728 233 -271 391 1 456 842 1 260 868 195 974 2 320 959

470 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 5 915 887 396 697 6 312 584 5 880 026 432 558 9 469 360

490 RESERVERTE BEVILGNINGER/AVSETNINGER 2 276 497 -2 300 607 -24 110 0 -24 110 -38 665

500 RENTEUTGIFTER, PROVISJONER OG ANDRE FINANSUTGIFTER 10 269 176 0 10 269 176 7 056 798 3 212 377 15 403 764

509 TAP FINANSIELLE INSTRUMENTER (OMLØPSMIDLER) 0 0 0 157 459 -157 459 0

510 AVDRAGSUTGIFTER 17 470 179 0 17 470 179 17 766 444 -296 265 26 205 269

520 UTLÅN 251 333 -184 667 66 667 4 911 282 -4 844 615 100 000

530 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSIGE MERFORBRUK 0 2 374 528 2 374 528 2 374 528 0 2 374 528

540 AVSETNINGER TIL DISPOSISJONSFOND 1 253 657 4 277 554 5 531 211 4 277 554 1 253 657 6 158 039

550 AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND 648 993 0 648 993 539 511 109 482 973 489

570 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 0 20 000 20 000 0 20 000 30 000

590 AVSKRIVNINGER 17 716 733 -17 716 733 0 -208 950 208 950 26 575 100

600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER -10 815 823 130 083 -10 685 739 -11 376 953 691 214 -16 376 105

620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, GEBYRER O.L. UTENFOR AVGIFTSOMRÅDET -4 257 454 104 333 -4 153 121 -3 717 482 -435 639 -6 530 280

629 BILLETTINNTEKTER -1 134 267 33 540 -1 100 727 -1 345 048 244 321 -1 649 727

630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, UTLEIE AV LOKALER -4 912 300 -504 285 -5 416 585 -6 679 947 1 263 362 -9 672 735

640 AVGIFTSPLIKTIG GEBYRER -12 977 416 0 -12 977 416 -12 726 342 -251 074 -20 404 742

650 ANNET AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER OG TJENESTER -1 104 000 100 000 -1 004 000 -825 131 -178 869 -1 506 000

660 SALG AV DRIFTSMIDLER 0 0 0 -2 055 2 055 0

690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -138 189 -44 017 -182 205 -169 974 -12 231 -3 599 627

700 REFUSJON FRA STATEN -14 533 312 -1 365 477 -15 898 789 -15 208 956 -689 833 -23 165 445

710 SYKELØNNSREFUSJON 0 -4 413 690 -4 413 690 -7 528 044 3 114 354 -4 413 690

729 KOMPENSASJON MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET -4 829 633 -239 -4 829 872 -6 350 468 1 520 596 -7 244 688

730 REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER -1 919 663 0 -1 919 663 -511 543 -1 408 120 -2 741 994

750 REFUSJON FRA KOMMUNER -4 259 365 267 572 -3 991 793 -3 734 186 -257 608 -8 106 825

770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -540 620 62 198 -478 422 -1 720 638 1 242 216 -665 398

790 INTERNSALG -566 667 0 -566 667 0 -566 667 -850 000

800 RAMMETILSKUDD -88 767 700 0 -88 767 700 -95 902 072 7 134 372 -126 811 000

810 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER -160 000 0 -160 000 -82 650 -77 350 -1 205 000

830 OVERFØRING FRA FYLKESKOMMUNER 0 0 0 -80 000 80 000 0

850 OVERFØRING FRA KOMMUNER 0 -3 903 575 -3 903 575 -3 908 594 5 019 -3 903 575

870 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -83 467 800 0 -83 467 800 -117 495 786 34 027 986 -143 910 000

874 EIENDOMSSKATT ANNEN EIENDOM -1 972 500 0 -1 972 500 -2 139 074 166 574 -3 945 000

877 ANDRE DIREKTE OG INDIREKTE SKATTER 0 0 0 -14 960 14 960 0

890 OVERFØRINGER FRA ANDRE (PRIVATE) 0 0 0 -733 674 733 674 0

900 RENTEINNTEKTER -4 244 593 0 -4 244 593 -1 580 731 -2 663 862 -6 366 889

905 UTBYTTE OG EIERUTTAK -1 075 000 0 -1 075 000 -2 416 508 1 341 508 -2 150 000

909 GEVINST FINANSIELLE INSTRUMENTER (OMLØPSMIDLER) -2 554 762 0 -2 554 762 -5 145 748 2 590 986 -5 109 524

920 MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN -251 333 0 -251 333 -4 891 957 4 640 623 -377 000

940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -1 535 696 -2 374 528 -3 910 224 -3 855 679 -54 544 -5 445 920

950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -970 434 -1 624 175 -2 594 608 -4 034 594 1 439 986 -4 595 564

990 MOTPOST AVSKRIVNINGER 0 0 0 208 950 -208 950 -26 575 100
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Investeringsbudsjettet 
Nummer Navn Tidligere 

års 
Budsjett(14

+15) 

Årets 
Budsjett(16) 

Total 
Budsjett 

Regnskap Note 

551345 SVO Adresseprosjekt 440000 220000 660000 758000 1 

551366 SVO Geovekstprosjekt 250000 250000 500000 53000  

551329 AH Asfaltering 
kommunale veier 

1000000 1000000 2000000 1519000  

551326 BG Avløpsutbygging 4000000 2000000 6000000 4293333  

551400 MA Bygging av 
kommunale 
utleieboliger 

 3800000 3800000 385000  

551393  Digitalisering av 
bygningsarkiv 

 1000000 1000000 495000  

551342 Dyrøy 
oppvekstsenter – 
ombygging 

 Utsatt 
2000000 

2000000  2 

551411 AH Gravemaskin  250000   3 

551377 BG Kummer, 
høydebasseng og 
ledningsnett 

2500000 1500000 4000000 1790000  

551362 SVO Kvalitetsheving DEK 500000 250000 750000 343000  

551364 BG Ny vannledning 
Nordhammervika - 
Nordskaget 

10000000 1000000 20000000 314600  

551375 BG Nytt høydebasseng 
Bergheia 

6000000 6000000 12000000 0 4 

551377 BG Opprydding av 
kommunale 
avløpsledninger 

5000000 3000000 8000000 1721000  

551311 AH Påkostninger 
kommunale bygg i 
hht. 
Vedlikeholdsplan 

5500000 4000000 9500000 7048000  

551379 BG Rammeplan avløp 500000 500000 1000000 1055000 5 

551394 BG Utvidelse 
renseanlegg 
Kirkdalsvatnet 

 4000000  370000  

551429 Avlastningsbolig for 
barn (Se sammen 
med 551400) 

 1 800 000 1 800 000 1 447 643  

 Friluftslivets år 0 200 000 200 000 0 6 

551402 Fysisk utforming OSK 0 150000 150000 0  

551403 Innkjøp ansatt PCer 0 500000 500000 276453 7 

551404 Innkjøp elev PCer 0 500000 500000 363825  

551407 Ny skoleportal  0 200000 200000 17850 8 

551409 Oppgradering 
nettverkskomponent
er 

0 300000 300000 512039 9 
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551406 Ny 
kommunikasjonsløsn
ing 

0 500000 500000 0 10 
 

 Smart Board   100 000 100 000 0 11 

 Mobilt lydanlegg  150 000 150 000  12 

 Utstyr til basishall – 
Knyttet til K-sak 
03/15 og 113/16 

 1 000 000   13 

551392 Ny GPS totalstasjon 0 300 000 300 000 206 000  

551328 Trafikksikkerhets- 
tiltak 

1 000 000 500 000 1 500 000 460 000 14 

551347 Varmesentral, full- 
finansiering 

2 000 000 3 000 000 5 000 000 1 454 145 15 

 Sykehussenger  100 000 100 000  16 

Kommentarer til investeringsbudsjettet: 
Overfor er en oversikt over alle investeringstiltakene som ble vedtatt i budsjettet for 2016. De fleste 

prosjekter er startet opp, noen er pr 2.terital på prosjekteringsstadiet og vil derfor ikke ha noe 

forbruk pr d.d. Prosjektene fra Teknisk er ikke belastet med lønn for evt. prosjektledelse. Dette skjer i 

forbindelse med årsoppgjøret. Rådmannen ønsker at denne praksisen blir endret for 2017, slik at 

prosjektene og driftsutgiftene for Virksomheten Teknisk blir mer forutsigbare igjennom året. 

1. Det vil komme en politisk sak på adresseprosjektet på merforbruket 

2. Dette prosjektet er utsatt i h.h.t. vedtak i formannskapet 

3. Vil bli anskaffet i 2016 

4. Under prosjektering i 2016 

5. Forventer en kreditnota, slik at vi kommer inn under rammen  

6. Under prosjektering / anbud 

7. Etter samtale med revisor, vil dette investeringsprosjektet bli kansellert, og overført til drift. 

Revisor gir en klar anbefaling om at dette ikke kvalifiserer til som et investeringsprosjekt, og må 

derfor flyttes til drift 

8. Resterende midler blir benyttet på prosjekt oppgradering nettverkskomponenter 

9. Sees i sammenheng med prosjekt ny skoleportal 

10. Under prosjektering – Vil bli gjennomført i 2016 

11. Behovet for Smart Board som ble meldt inn i forbindelse med dette er løst. Prosjektet kanselleres 

12. Anskaffet 

13. Basishallen. Dette prosjektet inngår i K-sak 03/15 og tilleggsbevilgning i sak 113/16 til baishallen 

14. Under arbeid i h.h.t. prioriteringsliste 

15. Prosjektert og lagt ut på anbud i 2016 

16. Anskaffet 
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Nærvær / sykefravær 
Sykefraværet er isolert for 2.tertial, dvs. månedene f.o.m. mai t.o.m. august 

Frøya kommune 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Frøya kommune 

 
0,9% 

 
0,6% 

 
1,2% 

 
3,4% 

 
6,1% 

 
1,6% 

 
92,3% 

Totalt for Frøya kommune var det en nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal med 9,9 % og til 2. tertial 

med 6,1 %, hele 3,8 prosentpoeng. Selv om vi tar med i beregningen at det er ferietid i 2. tertial er 

det en bra nedgang. 

Rammeområdet rådmann 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

Økonomi 
/rådmannsteam
/ lærlinger 

 
1,1 % 

 
0,7% 

 
2% 

 
0 

 
3,9% 

 
1,2% 

 
94,9% 

Strategi og 
utvikling 

0 0 4,7% 0 4,7% 4% 91,3% 

OSK og IT 0,4% 0,4% 2,3% 0 3,1% 1,8% 95,1% 

 

Rammeområdet oppvekst 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Oppvekst 

 
1% 

 
0,3% 

 
1,8% 

 
2,6% 

 
5,6% 

 
2% 

 
92,4% 

Størst nedgang fra 1. kvartal har oppvekst som går fra 11,8 % til nå 5,6 %. 

Rammeområdet helse 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Helse 

 
1% 

 
0,6% 

 
1% 

 
5% 

 
7,6% 

 
1,3% 

 
91,1% 

Helse har gått fra 1. kvartal på 10,2 % til nå 7,6 %.  

Rammeområdet Kultur og Næring 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 
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Kultur og Næring 

 
0,2% 

 
0,5% 

 
0 

 
10,5% 

 
11,2% 

 
0,5% 

 
88,3% 

Kultur og næring har få ansatte. Så når det kommer et par sykemeldinger så blir fraværsprosenten 

høy 

Rammeområdet Teknisk 
Virksomhet Egenme

lding 1-
16 
dager 

Sykemeldi
ng 1-16 
dag 

Sykemeldi
ng 17-56 
dag 

Sykem
elding 
56 dag 

Totalt Permisj
oner 

Nærvær 

 
Teknisk 

 
0,5% 

 
0,9% 

 
0,4% 

 
0,4% 

 
2% 

 
0,9% 

 
97,1% 

Teknisk har kun 2 % sykefravær mot 8,1 % i 1. kvartal 

Kommunens målsetting: 
Vårt hovedmål er å beholde medarbeiderne langtidsfriske. Skulle du bli syk vil vi utnytte alle 

muligheter for å få deg raskt tilbake i jobb. Konkrete mål for Frøya kommune er at sykefraværet skal 

ned til 5,6 % pr. 31.12.18 

Vi har rutiner for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, dette gjelder hva Frøya kommune som 

arbeidsgiver og den enkelte ansatte skal gjøre i forbindelse med fravær. 

Alle virksomheter med over 10 % sykefravær blir innkalt til en samtale sammen med den som har det 

overordna ansvaret for virksomheten, personalsjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt. Dette for 

å kartlegge evt. behov for bistand. Her kan vi også trekke inn Bedriftshelsetjenesten, Nav og Nav 

arbeidslivssenter. 

 

 

Økonomisjef 

Thomas Sandvik 

04.10.2016 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Arthur Gipling Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 16/2690    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA 

KOMMUNE FOR 2017  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av 

av vedlagte betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017. 

 

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017. 

 

 Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i 

statsbudsjett vedtatt av Stortinget. 

 Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3,5 %. 

 Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %. 

 Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke. 

 Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3,5 %. 

 Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke. 

 Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3,5 %. 

 Pris på kjøp av middag fra Frøya sykehjem og matombringing økes med 3,5 

%. Embalasje er inkludert. 

 Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %. 

 Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %. 

 Egenandel for trygghetsalarm økes med 3,5 %. 

 Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 3,5 % 

 Billettpriser ved Frøya kino økes med 3,5 %. 

 Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og 

kompetansesenter økes med 3,5 %. 

 Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester 

endres i henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017. 

 

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, 

avløp, slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 får en 

generell avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 3,5 % med følgende unntak: 

 

 Brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 %. 



 Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger 

endres ikke. 

 Oppmålingsgebyr økes med 25 %. 

 

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 

legges ut på høring i perioden 21.10.16 – 04.11.16. 

 

 

Vedlegg: 
Betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester for 2017. 

 

  

 

Saksopplysninger:   

I henhold til kommunelovens §44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende 

økonomiplan. Økonomiplanen inneholder all virksomhet som omfattes av kommunen som 

juridisk person. Budsjett for 2017 og økonomiplan med handlingsplan vil bli behandlet av 

kommunestyret i desember. 

 

Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. I 

novembermøte i 2014 vedtok kommunestyret for første gang betalingssatser og 

gebyrregulativ for 2015. Tidligere praksis har vært at betalingssatser og gebyrregulativet i 

Frøya kommune har blitt vedtatt i samme møte som budsjett og økonomiplan med 

handlingsplan. Når betalingssatser og gebyrregulativ blir vedtatt i november, vil 

gebyrinntektene for 2017 bli lagt inn i budsjettbehandlingen til møte i desember. 

 

Vurdering: 

Rådmannen har lagt inn en generell økning på 3,5 % i neste års betalingssatser og gebyrer. 

De satser som fremkommer i statsbudsjettet for 2017 vil bli tatt inn i det endelige 

gebyrregulativet. 

 

Forslag til vederlagsbetaling/egenbetaling for pleie og omsorgstjenester for 2017 er basert på 

forskrift til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for 2015. Ut fra denne 

forskriften foreslås det for 2017 en justering av kommunens satser for vederlag for 

kommunale tjenester med 2,5 % for inntekter over 2G. For inntekter under 2G (G= 

grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås en videreføring av koblingen til maksimalsats som 

fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av statsbudsjett for 2017. Satsene slik 

de fremkommer i statsbudsjettet tas inn i endelig gebyrregulativ. 

 

Betalingssatser/gebyrer for byggesak, planbehandling, og landbruk er økt med 3,5 %. 

Oppmåling er økt med 25 %. For renovasjon økes ikke avgiften for normalabonnement 

(husholdninger) og for fritidsboliger, mens påslaget som skal dekke etterdrift ved den 

nedlagte avfallsplassen på Kvisten økes med 3,5 %. Havneavgifter økes med 3,5 %. Satser 

for brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 %. 

 

For VAR-området foreslås det en generell økning på 3,5 % for tilknytningsavgifter og 

årsavgift for vann og avløp. Gebyrsettingen er basert på selvkostprinsippet og som en del av 

dette vil deler av fondsavsetningen bli benyttet. Dette i henhold til krav i forskrift for 

selvkostområder. 
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1. Lovgrunnlag skoler og barnehager 

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling.  
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i 
barnehagen, herunder søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.  

Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i Lov om grunnskolen og den 
videregående opplæringa (opplæringslova), § 13 – 17, skolefritidsordninga.  
Frøya kommune har egne vedtekter for barnehage og fritidsordning. Vedtektene justeres ikke 
hvert år. Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.  
 
Foreldrebetaling i barnehage i Frøya kommune 
Betalingssatser pr. måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalpris vedtatt av Stortinget. 
Satsene for maksimalpris fastsettes gjennom statsbudsjettet hvert år. For 2017 er satsene 
fastsatt til: 
  

 5 dager i uka (100 % plass): 2 730,00 

 4 dager i uka (80 % plass): 2 184,00 

 3 dager i uka (60 % plass):  1 638,00 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller 
husholdningen, skal man ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015. 
 
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til 
barnehagen. 
 

I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger. Kostpenger i dag er på kr. 305,- for 100 % 
plass. Økningen er på 3,5 %.  
 
Plass Kostpris 2016 Kostpris 2017 
100 % 305,00 316,00 
80 % 244,00 253,00 
60 % 182,00 188,00 
 
 

Pris ved kjøp av enkeltdager i barnehagene 
Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da 
faste satser for dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradager i 2017 
settes til kr. 226,- for hel dag.  
 
 
Søskenmoderasjon i barnehage 
Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:  
Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager § 3 – moderasjonsordning. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen 
for 2. barn og 50 % for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast 
sammen.  
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Betalingsperiode 
Det kreves betaling i 11. måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt 
barnehage- og skoleår starter i midten av august.  
 

2. Skolefritidsordning 

Antall timer pr. uke  Pris pr. time *  Pris pr. mnd *  
1  kr 31,50  kr 126,00  
2  kr 31,50 kr 252,00  
3  kr 31,50 kr 378,00  
4  kr 31,50 kr 504,00  
5  kr 31,50 kr 630,00  
6  kr 31,50 kr 756,00  
7  kr 31,50 kr 882,00  
8  kr 31,50 kr 1 008,00  
9  kr 31,50 kr 1 134,00  
10  kr 31,50 kr 1 260,00  
11  kr 31,50 kr 1 386,00  
12  kr 31,50 kr 1 512,00  
13  kr 31,50 kr 1 638,00  
14  kr 29,90  kr 1 674,00  
15  kr 29,90 kr 1 794,00  
16  kr 29,90 kr 1 914,00  
17  kr 29,90 kr 2 033,00  
18  kr 29,90 kr 2 153,00  
19  kr 28,20  kr 2 143,00  

20 timer og over  kr 28,20/time  

 
Måltid: 12,50,- pr måltid ved alle SFO-tilbud. 
* Satsene er avrundet 
Det ble innført søskenmoderasjon på 30 % fra 01.01.2016 
 
Skulle man ha behov for ekstratimer i skolefritidsordningen, ut over den avtalte ukentlige 
oppholdstiden, kan dette kjøpes i tillegg. Pris per enkelttime ut over ukentlig oppholdstid 
settes til kr 40,- i regulativperioden. Tilbudet om enkelttimer gjelder kun hvis bemanningen 
tillater den. 
 
Plassen betales etterskuddsvis den 15. i hver måned, og betalingsperioden er på 11 måneder 
der juli er betalingsfri måned. 
 
Kantinedrift Sistranda skole 
Betalingssatser for kost på Sistranda skole: 
 
Antall dager Kostpris 2016 Kostpris 2017 
5 dager/uke 392,00 406,00 
4 dager/uke 297,00 307,00 
3 dager/uke 235,00 243,00 
2 dager/uke 160,00 166,00 
1 dag/uke 79,00 82,00 
 
Det gis 50 % søskenmoderasjon på 5 dager i uken. 
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3. Hjemmehjelp 

Betaling for praktisk bistand og opplæring. Dette omfatter hjemmehjelp, 
miljøarbeid/boveiledning og brukerstyrt personlig assistent. 
For hjemmesykepleie skal det kun kreves vederlag når hjemmesykepleier utfører 
hjemmehjelpsarbeid. Forskrift for egenbetaling for hjemmehjelp er fastsatt etter veiledende 
bestemmelser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet.  
I Frøya kommune er det fastsatt satser for egenbetaling pr. time, timesats kr. 259,- og pr. 
måned utregnet etter årlig inntekt. Betalingssatsene forholder seg til grunnbeløpet (G) i 
folketrygden. Betalingssatsen beregnes ut ifra husstandens samlede nettoinntekt før 
særfradrag ved siste skatteligning. Eventuelle hjelpestønad til hjelp i huset legges til 
inntekten. Dersom inntekten er vesentlig endret, slik at det kan fastsettes en annen inntekt enn 
det som framkommer av siste ligning, legges det til grunn. Brukere plikter å gi melding til 
kommunen dersom deres inntekt endres. Grunnbeløpet er kr. 92 576,- pr. 1. mai 2016. For 
personer med inntekt under 2 G, fastsettes det hvert år i forskrift et maksimalt utgiftstak. For 
2016 er dette kr. 190,- per måned.  
Det foreslås for 2017 en justering av kommunesatser for vederlag med 2,5 % for inntekter 
over 2 G. For inntekter under 2 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) foreslås videreført 
koblingen til maksimalsats som fastsettes for slik tjenesteyting ved endelig behandling av 
statsbudsjett for 2017.  
Vederlag for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.  
 
Beregningsgrunnlag 
Inntekt Satser 2016 Satser 2017 
0 – 2 G Maksimal sats i  

statsbudsjettet 
Maksimal sats i 
Statsbudsjettet 

2 – 3 G 1 040,00 1 066,00 
3 – 4 G 1 306,00 1 339,00 
4 – 5 G 1 711,00 1 754,00 
Over 5 G 2 117,00 2 170,00 
 
Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på overstående 
betalingssatser. Vederlaget kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til 
den enkelte i den måneden abonnementet gjelder.  
Vederlagssats for enkelttimer for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon 
fastsettes for 2017 til kr. 259,-.  Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 måned, så lenge 
annet ikke blir avtalt.  
 
Vederlagsbetaling for langtidsopphold i institusjon 
Maksimalsats for betaling ved Frøya sykehjem er kr. 58 000,- Denne maksimaltaksten er 
fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99.  
Vederlagsbetaling for korttidsopphold i institusjon. 
 

 Døgntilbud – sats som fremkommer i Statsbudsjettet for 2017.  

 Dag- eller natt-tilbud er den sats som fremkommer av statsbudsjettet.  

I de tilfeller vederlag eller timepris er lavere enn abonnement, gjelder timeprissatsen.  
Trygdeboliger 
Kommunal husleie økes med 2,1 prosent.  Husleie kan maks økes med konsumprisindeksen 
jmfr. Husleielovens § 4 – 2. Indeksregulering.  
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Middag 
Pris for kjøp av middag og middagsombringing på Frøya sykehjem økes fra kr. 73,- pr. 
porsjon i 2016 til kr. 76,- pr. porsjon i 2017. Emballasje er inkludert i prisen. 
 
Trygghetsalarm 
Oppkobling til «Hjelp 24», som er sentralen for mottak av trygghetsalarm økes fra kr. 192,- pr 
mnd. i 2016 til kr 199,- i 2017. 
 

4. Dagsenter 
 

Pris/dag 2016 2017 
Dagsenter m/skyss 218,00 226,00 
Dagsenter u/skyss 154,00 159,00 
Dagsenter for hjemmeboende demente 78,00 81,00 

 
 

5. Kulturskolen 

Pr. år 2016 2017 
Individuell undervisning 2 258,00  2 337,00 
Større grupper - dans og tegning 939,00 972,00 
 
Materialavgifter 
Pr. år 2016 2017  
Leie av instrumenter 656,00 679,00  
Noter  Kostpris Kostpris Noter elevene selv kjøper 
Materialavgift 546,00 565,00 Lerret, maling, kullstift 

etc.  
Materialavgift teater og dans 218,00 226,00 Rekvisita.  
Kopieringsavgift øvrige fag 100,00 104,00  
   

6. Frøya bibliotek 

Gjeldende satser ved gjentatt purring:  
1. gangs purring: gratis 

2. gangs purring: gratis 

Hvis materiell ikke blir innlevert etter 2. purring må låneren betale erstatningskrav.  
Erstatningssatser 
Lånerne forplikter seg (jfr. Låneregler for Frøya bibliotek) til å erstatte tapt og ødelagt 
materiell etter en hver tids gjeldende satser.  
 
Det foreslås følgende erstatningssatser ved tap og skade på bøker og annet materiale:  
Materiale for 
voksne 

2016 2017 Materiale 
for barn 

2016 2017 

Bøker 424,00 439,00 Bøker 266,00 275,00 
Lydbøker 530,00 549,00 Lydbøker 318,00 329,00 
   
Materiale for alle   
Filmbokser 318,00 + 106,00 329,00 + 110,00 
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For hver ekstra For hver ekstra 
Film 318,00 329,00 
Cd musikk 266,00 275,00 
Cd rom 530,00 549,00 
Språkkurs 1 061,00 1 098,00 
Tidsskrift 106,00 110,00 
 
I tillegg til erstatningssatsene for hvert tapt medium kommer en omkostning på kr. 219,- 
 

7. Frøya kino 

Billettprisene ved Frøya kino 
 2016 2017 
Barn 88,00 91,00 
Voksne 129,00 134,00 
 
 

8. Frøya kultur og kompetansesenter 

Utleiesatser – rom for 2017 
Areal Formål Info Utstyr 

NB! Noe utstyr 
krever spesiell 
kompetanse 

Pris 1 
Kommersiell
e/ private 
leietaker 

Pris 2 
Frivill. org/ 
lokale 
arrangement  

Storsalen Konserter, 
teater, revy, 
utstillinger 
mm 

Sal med 
flyttbart 
amfi og 
scene ca. 
120m2  
Ca. 320 
sitteplasser 
i amfi. 
450 – 500 
uten amfi 

Tillegg for utstyr 
(lyd, lys), 
prosjektor, 
sceneelement, 
tekniker(e), 
artistgarderobe 

8.528,00 + 12 
% av 
billettsalg. 
Dag 2: 
6.396,00 
Dag 3: 
4.264,00 

3.198,00 + 
12 % av 
billettsalg. 
Dag 2:  
1.599,00 
Dag 3:  
1.066,00 

Kino Kurs og 
konferanser 
Konserter 
mm 

Sal med 
fastamfi. 
75 plasser. 

Tillegg for utstyr 
og tekniker (e). 

3.198,00 + 12 
% av 
billettsalg. 

1.279,00 + 
12 % av 
billettsalg 

Garderober Ulike 
arrangement 
 

2 
garderober 
med plass 
til 
8 stk pr. 
garderobe. 
Speil, dusj 
og WC 

 213,00 pr. stk Lokale lag 
og 
organisasjon
er 
 - halv pris 

Greenrom Ulike 
arrangement 
 

Rom på 
15m2  
Oppholdsro
m 

 213,00 pr. stk Lokale lag 
og 
organisasjon
er 
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artister   - halv pris  
Vrimleareal 
Ved nedre 
inngang 

Konserter 
Andre 
kulturarr. 
 

Åpen areal  
Ca 100m2 
med 
trappeamfi 

Tillegg for lyd 
lys utstyr (lite 
PA) 

1.599,00 Lokale lag 
og 
organisasjon
er 
 - halv pris. 

Studio Innspillinge
r 

Kontrollro
m 
studio-
bandrom 

Tillegg for 
instrumenter 
311,00 per enhet 

Tillegg for 
tekniker 
480,00 per 
time 

Pris avtales 

Bandrom Øving for 
band 
 

Rom utstyrt 
med 
instrumente
r 

Depositum for 
bruk av rom og 
utstyr 

Pris avtales Pris avtales 

 
 
 
Utleiesatser utstyr og personell for 2017 

TYPE UTSTYR INFORMASJON KOMMERSIELT FRIV. ORG / 
LOKALT 

PA Full rigg (se egen 
oversikt) 

Dag 1: 3.731,00 
Dag 2: 3.198,00 
Fra dag 2.665,00 

Dag 1: 1.866,00 
Dag 2: 1.599,00 
Fra dag 3: 1.066,00 

PA – lite Liten rigg, (to 
høyttalere og 
mikrofon) 

1.066,00 0,00 

Lydtekniker  
 

 Lydtekniker 459,00 
pr. time 
+50 % tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Lydtekniker 267,00 pr. 
time 
+50 % tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Lys Full rigg (se egen 
oversikt) 

Dag 1: 3.731,00 
Dag 2: 3.198,00 
Fra dag 3: 2.665,00 

Dag 1: 1.866,00 
Dag 2: 1.599,00 
Fra dag 3: 1.066,00 

Lystekniker  
 

 Lystekniker 459,00 
pr. time 
+50 % tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Lystekniker 459,00 pr. 
time 
+50% tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Lys Liten rigg Grunnbelysning 459,00 pr. time +50 
% tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

160,00 pr. time +50% 
tillegg i helg 
(Fra fredag kl. 18) 

Sceneelementer Størrelse 2 x 1 m 54,00 pr element Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Backline Trommesett, 
gitaramp, bassamp, 
el.piano (egen 
oversikt) 

320,00 pr. enhet Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Trådløse mikrofoner  Leie pr. stk pr. døgn 320,00 Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Røykmaskin Leie pr. døgn  
Tillegg – røykvæske. 

320,00 Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
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Alle priser, med unntak av personell er oppgitt inkl. mva 
 

9. Frøya svømmehall 

 

Billettpriser svømmehall: 

 2016  2017  

 Voksne Barn Voksne Barn 

Enkeltbillett 80,00 40,00 82,00 41,00 

Sesongkort 812,00 406,00 840,00 420,00 

Familie* 165,00  170,00  

*To foresatte og barn 

 

Utleie svømmehall: 

Priser/time 2016 2017 

Svømmebasseng 186,00 193,00 

Terapibad 249,00 258,00 

Hele svømmehallen 436,00 451,00 

 

10. Frøyahallene 

 

Utleie til idrettslag: 

Priser/time 2016 2017 

1/3 av hallen 82,00 85,00 

2/3 av hallen 122,00 126,00 

Hele hallen 165,00 171,00 

Halleie ved kamper 191,00 198,00 

pris 
AV utstyr Projektor, 
PC, TV, DVD 

 213,00 pr. enhet Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 

Flygel Flygel på scene 533,00 pr. gang. 
Tillegg stemming. 

Lokale lag og 
organisasjoner – halv 
pris 
U/tillegg for stemming 
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Utleie til firma/andre: 

Priser/time 2016 2017 

1/3 av hallen 175,00 181,00 

2/3 av hallen 258,00 267,00 

Hele hallen 381,00 394,00 

Halleie ved kamper/cup o.l. 515,00 533,00 

 

Utleie av møterom/amfi: 

Priser/time 2016 2017 

Vanlig møtevirksomhet 360,00 373,00 

Møtevirksomhet inkl. tekniker 618,00 640,00 

 

 

 

11. Fellingsavgift for hjort 

 

Den øvre rammen fastsettes i statsbudsjettet. Den enkelte kommune vedtar selv den 

kommunale fellingsavgiften innenfor øvre ramme. Rådmannen foreslår å følge den 

øvre rammen fastsatt i statsbudsjettet. 
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GEBYRREGULATIV FOR 
 

BYGGESAK, FRADELING, OPPMÅLING, REGULERINGSSAK, 
LANDBRUK,  

VANN, AVLØP, SLAM, FEIING,  
BRANN, RENOVASJON OG KAI/HAVNER 

 
I FRØYA KOMMUNE 

 

2017 
 

Generell avgiftsøkning og endring på betalingssatser er lagt inn med 3,5 %  
med følgende unntak: 

 
Brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 % 

Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og 
fritidsboliger endres ikke. (forbehold om endring i høstens styrevedtak i 

Hamos) 
Oppmålingsgebyr økes med 25 % 

 
          

GEBYRBYRSATSER: 

1. Vann-kloakk-slam-renovasjon-feiing 
2. Kai/havneavgift 
3. Brannvern 
4. Byggesak 
5. Planbehandling 
6. Landbruk 
7. Oppmåling 
8. Fellesbestemmelser 

Vedtatt i kommuenestyret ……/….2016, sak …../16 
 

 
Forskriftene er vedtatt i medhold av: 

 - lov av 31. mai 1974 «om kommunale vass- og kloakkavgifter» § 1, 2, 3 og 4 med gjeldende      
                forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
 - Lov av 13. mars 1981 «om vern mot forurensninger og om avfall» § 26, 29 og 34 med  
                 gjeldende forskrifter og eventuelle senere endringer av loven. 
 - Lov av 20. juni 2002 «om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoffer 

  og om brannvesenets redningsoppgaver» med gjeldende forskrifter og  
  eventuelle senere endringer av loven. 
- Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, § 109 med eventuelle senere endringer 
  av loven. 

 - Delingsloven av 23. juni 1978, § 5-2 med eventuelle senere endringer av loven. 
 - Jordloven av 12. mai 1995 med eventuelle senere endringer av loven. 
 - Konsesjonsloven av 31. mai 1974 med eventuelle senere endringer av loven. 
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1. GEBYRSATSER 2017 
VANN- AVLØP- SLAM- RENOVASJON - FEIING 

Årsgebyret fordeles over 3 terminer pr. år 

 
VANN 
 

Tilknytningsavgifter: Eks. mva. Inkl. mva. 
Bolig/fritidsbolig/hytte 6 039,00  7 549,00 
Driftsbygning/brygge/naust/tappepost 6 039,00 7 549,00 
Næringsbygg m.m.:   
Inntaksledning 32 mm. 6 039,00 7 549,00 
Inntaksledning 40/50 mm. 12 089,00 15 111,00 
Inntaksledning 63 mm. 18 128,00 22 660,00 
Inntaksledning 75 mm. 24 157,00 30 196,00 
Inntaksledning 110 mm. 36 246,00 45 308,00 
Inntaksledning 125 mm. 48 329,00 60 411,00 
Inntaksledning 160 mm. 72 491,00 90 614,00 
   
Frakoblingsavgift 3 419,00 4 274,00 
Tilkoblingsavgift 3 238,00 4 274,00 

   
Årsavgifter:   
Vannavgift bolig under 60 m2               2 846,00 3 558,00 
Vannavgift bolig over 60 m2               4 709,00                 5 886,00 
   
Vannavgift driftsbygning 2 846,00 3 558,00 

 
Vannavgift fritidsbolig/hytte 3 583,00 4 479,00 
Vannavgift naust/sjøhus 1 992,00 2 490,00 
Tappepost 1 211,00 1 514,00 

 
For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 
 

Vannavgift inntil 100 m2 5 508,00 6 885,00 
Vannavgift 100/500 m2 11 328,00 14 160,00 
Vannavgift 500/1000 m2 19 058,00 23 823,00 
Vannavgift over 1000 m2 28 393,00 35 491,00 

 
Vannavgift måler (pr. m3)   
0 – 1000 m3 12,71 15,89 
1000 – 16 000 m3 9,59 11,99 
Over 16 000 m3 6,38 7,98 

 
Minimumsavgift vannmåler 5 508,00 6 885,00 
Svømmebasseng   
Inntil 20 m3 1 085,00 1 356,00 
Inntil 40 m3 1 507,00 1 884,00 
Over 40 m3 3 975,00 4 969,00 
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AVLØP/SLAM 
   
Tilknytningsavgifter: Eks. mva. Inkl. mva. 
Bolig/fritidshus/hytte 7 400,00 9 250,00 

 

Årsavgifter:   
Avløp bolig under 60 m2 2 687,00 3 359,00 
Avløp bolig over 60 m2 4 529,00                   5 661,00 
Avløp fritidshus/hytte/naust 3 571,00 4 464,00 
    
For bygninger beregnet til forretning eller annet serviceformål, institusjoner, industri og lignende: 
 

Avløp inntil 100 m2 4 529,00 5 661,00 
Avløp 100/500 m2 6 790,00 8 488,00 
Avløp 500/1000 m2 9 030,00 11 288,00 
Avløp over 1000 m2 11 261,00 14 076,00 

 
Tømming minirenseanlegg – årlig tømming i rute (inntil 4 m3 
våtvolum (5 pe))  

2 939,00 3 674,00 

Tømming minirenseanlegg – tømming hvert 2. år i rute (inntil 4 m3 
våtvolum (5 pe)) 

1 470,00 1 838,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum– tømming hvert 2. år i 
rute  

1 470,00 1 838,00 

Tømming slamavskiller inntil 4 m3 våtvolum – tømming hvert 4. år i 
rute 

735,00 919,00 

Pr. m3 for tank utover 4 m3 våtvolum 309,00 386,00 
 

Ekstratømming slamavskiller/minirenseanlegg inntil 4 m3 våtvolum 2 939,00 3 674,00 
Tilleggsgebyr for ureglementert innhold i slamavskiller/ 
minirenseanlegg (Jfr. forskrift post 2.12.7 d) 

 
2 939,00 

 
3 674,00 

 

RENOVASJON 
   
Renovasjonsgebyr for husholdningen for et normalabonnement 2 450,00 3 062,50 
   
Renovasjonsgebyr for fritidshus 900,00 1 125,00 
(med forbehold om endring i høstens styrevedtak i Hamos)   
Påslag på renovasjonsgebyret for etterkontroll og etterdrift av Kvisten 
renovasjonsplass, samt opprydding i Nordhammervika 

240,00 300,00 

 

FEIING/BRANNTILSYN I BOLIG 
   
Årlig avgift for feiing og branntilsyn i bolig. Den dekker en feiing og 
et branntilsyn hvert 4. år. Feiehyppigheten blir vurdert av feieren 
avhengig av sotmengde og pipebrannfare. Der det er behov for, eller 
ønske om oftere feiing blir dette en egen tilleggsavgift 490,00 613,00 
Avgift for ekstrafeiing, etter eget ønske eller pga. stor sotmengde. 336,00 420,00 
Feiing utenom rute – belastes pr. time 498,00 623,00 
Avgift for feiing på fritidsbolig (frivillig) som blir utført på vanlig 
feierunde. 504,00 630,00 
Fjerning av blanksot(fresing) faktureres etter medgått tid pr. påbegynt 
time. 497,00 621,00 
Feiing av røykkanaler og skorsteiner knyttet til industrianlegg 
faktureres etter medgått tid pr. påbegynt time   497,00 621,00 
Kontroll av piper ved bruk av inspeksjonskamera faktureres etter 
medgått tid pr. påbegynt time 497,00 621,00 
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FEIING AV KOMMUNALE FYRKJELER 
Kontroll som er en måling av virkningsgrad og åpning for sjekk om 
feiebehov 2 806,00                 3 508,00 
Feiing der fysisk feiing blir utført etter måling og kontroll der det er 
behov. 

3 829,00 4 786,00 
 
 

2. KAI/HAVENEAVGIFT 2017  

  

Liggeavgift pr. døgn 159,00 

Fast liggeplass pr lengdemeter kai (årsleie) 
(Lengdemeter kai = båtens lengde i meter + 2 meter (manøvrering)) 
 
Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Betongbrygge) 

 
1 300,00/meter 

Årlig leie pr plass inntil 6 meter bredde. Pr meter bredde kai 3 623,00 
(Breddemeter kai er målt i lysåpning fra senter til senter utrigger) 
Årlig leie pr plass over 6 meter bredde. Pr meter bredde (fra første meter) 

 
6 210,00 

Leie av fast plass ved kommunal flyte kai (Stålbrygge)  

Årlig leiepris pr plass 12 420,00 

Eventuell vann- og strømtilkobling er ikke inkludert i leieprisen 
Leieavtaler reguleres i egne leiekontrakter for de respektive havnene. 

 

 
Vareavgifter: 
Pr. m3 sand/grus 
Pr. tonn stykkgods, gjødsel og kraftfor 
Pr. tonn asfalt 
Pr. tonn sprengstoff 
 
 
Fylling av vann: 
 

 
 

7,10 
14,60 

7,10 
79,70 

Startavgift 1 656,00 

Pr m3 fylt vann 29,00 
 

Fiskebåter unntas for avgiften, men må betale liggeavgift for de døgn som overstiger 3 
døgns sammenhengende liggetid. For å fritas for slik avgift må det være min. 1 ukes 
opphold mellom hver døgnperiode, ellers påløper liggeavgift fra første liggedag. 
 

 

Det kreves ikke liggeavgift når det svares vareavgift. 
Båtplasser i fiskerihavner forbeholdes førsterett til fiskerinæringen 

 

 
 
 

3. BRANNVERN 2017 eks. mva. inkl. mva. 
   

 

Utrykning til unødig alarm 
Nedbrenning av bygning 
Behandling av søknad om salg av fyrverkeri inklusiv tilsyn med 
utsalgssted 

 

5 135,00 
10 270,00 

 
2 568,00 

 

6 419,00 
12 838,00 

 
3 210,00 
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4. BYGGESAK 2017 
 
                      
          

A.1 
 

Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver, 
jfr. plan- og bygningslovens §§ 20-2-jfr. §3.1 og 3.2 i SAK 2010 

 

 Fasadeendring og tilbygg inntil 15 m2 2 267,00 
 Tilbygg over 15 m2 4 533,00 
 Bygninger over 50 m2 BYA 6 800,00 
A.2 Tiltak som krever søknad og tillatelse 

Jfr. plan- og bygningsloven §20-1 
 

A.2.a Oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging   
            Boliger 

Enebolig 
 

11 489,00 
 Tomannsbolig 17 321,00 
           For sekundærleiligheter i boligbygg (nybygg) betales per enhet: 5 620,00 
 Rekkehus pr. boenhet inntil 4 boenheter 7 556,00 
 Rekkehus pr. boenhet fra 4 til 15 boenheter 3 809,00 
 Rekkehus pr. boenhet over 15 boenheter 1 837,00 
 Flermannsboliger pr. boenhet 6 568,00 
  Fritidsbolig/Hytte (per enhet) 13 323,00 
 Andre bygg og tilbygg 

For alle kategorier næringsbygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 
hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  
bruksareal: 
                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 
                                                                                     200-400 m2 
                                                                                     400-600 m2 
                                                                                            600 m2 

 
 
 
 

4 140,00 
67,00 per m2 

54,00 per m2 

48,00 per m2 
25,00 per m2 

 Andre bygg og tilbygg 
For alle kategorier private bygg samt tilbygg/påbygg/underbygg og 
hovedombygging betales gebyr etter fast m2-pris og bygningens  
bruksareal: 
                                                                                             0-50 m2 

                                                                                       50-200 m2 
                                                                                     200-400 m2 
                                                                                     400-600 m2 
                                                                                            600 m2 

 
 
 
 

3 426,00 
55,00 per m2 

45,00 per m2 

39,00 per m2 
21,00 per m2 

A.2.b Fasadeendring, eller vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av 
tiltak som nevnt under A.2.a 

 
2 267,00 

A.2.c Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av 
tidligere drift av tiltak som nevnt under A.2.a 

 
2 267,00 

A.2.d Riving av tiltak som nevnt under A.2.a  
 0 – 100 m2 2 267,00 
 100 – 500 m2 4 533,00 
 Over 500 m2 6 800,00 
A.2.e 
 
        

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske 
installasjoner 
Installasjon av vedovn   

 
 

0,00 
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        Andre tekniske installasjoner, større tiltak 2 267,00  
A.2.f Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt 

annen ombygging som medfører fravikelse av bolig 
 

2 267,00 
A.2.g Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger 

o.l. 
 

1 117,00 
A.2.h Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år  2 267,00 
A.2.i Vesentlig terrenginngrep 2 267,00 
A.2.j Anlegg av veg eller parkeringsplass, andre søknadspliktige  

konstruksjoner og anlegg 
 

2 267,00 
A.2.k Søknad om ferdigattest 2 267,00 
A.2.l Søknad om midlertidig brukstillatelse 2 267,00 
A.3 Trinnvis behandling, jf. plan- og bygningslovens § 95 a.  
    Søknad om rammetillatelse  70 % av A.2 
  Søknad om igangsettingstillatelse  50 % av A.2 
A.4 Endring av tillatelse  
    Små endringer etter at positivt vedtak er fattet   5 % av fullt 

gebyr 
    Store endringer etter at positivt vedtak er fattet  10 % av fullt 

gebyr  
   Revidert søknad etter avslag, innsendt innen ett år 50 % av fullt 

gebyr 
    Fornyelse av tiltak 30 % av fullt 

gebyr 
 

A.5 Tilleggsgebyr  
 Dispensasjoner – fra tekniske forskrifter 2 267,00 
   Sakkyndig bistand betales av tiltakshaver etter regning over faktiske 

utgifter 
 
 

 
 
 

A.6 Søknad om utslippstillatelse  
 Utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse med innlagt vann, 

eller annen bebyggelse med tilsvarende utslipp, når utslippet tilknyttes 
separat avløpsanlegg. 

 
 

2 267,00 
 A.7 Godkjenning av ansvarsrett  
  Selvbygger 2 267,00 
 
 
 
A.8 

 
 
 
Ulovlig tiltak og tvangmulkt etter PBL Kap. 32 for:  

 
 

 Tvangsmulkt Fastsettes av 
Rådmannen 

 Behandling av tiltak som er ulovlig bygd/igangsatt. Forhøyet gebyr 
gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt delingssøknad og 
byggesøknad. 

3 ganger fullt 
gebyr 

 Ved mer omfattende saker med utgangspunkt i et tiltak som er ulovlig 
bygd/igangsatt beregnes gebyr etter medgått tid og kostnader. 

Pr. time 
1 242,00  

+ faktiske 
kostnader 

 Behandling av søknad om tillatelse til tiltak som er ulovlig 
bygd/igangsatt, men tiltakshaver melder uoppfordret fra i ettertid. 
Forhøyet gebyr gjelder både dispensasjonssøknad, eventuelt 
delingssøknad og byggesøknad. 

 
2 ganger fullt 

gebyr 
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 Tilleggsgebyr for igangsatt arbeid etter søknad er sendt, men før den er 
behandlet/tillatelse er gitt. 

2 267,00 

 Ulovlighetsoppfølging  

 Forhåndsvarsel etter § 32 – 2 4 554,00 

 Pålegg om stans og retting (§ 32 – 3) 9 108,00 

 Pålegg om øyeblikkelig stans og opphør (§ 32 – 7) 9.108,00 

 Gjennomføring av tvangsfullbyrdelse (§ 32 – 7) Etter medgått 
tid, minstepris 

9.108,00 
 Ilegging av overtredelsesgebyr Etter medgått 

tid, minstepris 
9.108,00 

 Saksbehandlingstid for møter og befaringer  Medgått tid 

A.9 Seksjonering av eiendom 3 x rettsgebyr 
 

 Seksjonering av eiendom med befaring 5 x rettsgebyr 

 
 
  

5. PLANBEHANDLING 2017 
 

REGULERINGSSAKER OG DISPENSASJONER 
   

     

   
Fremming av ny plan 
 

  

Oppstartmøte – ny plan  2 330,00 

Behandling av 
planprogram 

 4 994,00 

Ufullstendig 
planmateriale 

 4 533,00 pr retur 

Konsekvensutredninger  Belastes etter medgått tid  

 Vann og avløpsplaner med atskilt saksgang  17 761,00 

Behandlingsgebyr Omfatter alle utgifter til fremming av planforslaget, 
inklusive ekspedering, kopiering av tekst, innhenting 
av høringsuttalelser osv fram til kunngjøring av 
endelig vedtak. 
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Trekking av søknad Ved skriftlig trekking av plan før 1. gangs behandling 50 % av grunnbeløpet 

     
Reguleringsendringer og endring av kommuneplanens arealdel 
   
Behandlingsgebyr Inkluderer alle utgifter i forbindelse med saksgang, 

ekspedering og kunngjøring av endelig vedtak 
  

  Endring som ikke krever forutgående utlysning              13 767,00  

  Endring som krever avgrenset høring              15 248,00  

  
Endring som krever full høringsrunde og utlegging til 
offentlig ettersyn 

19 839,00  

     

Dispensasjoner     
Dispensasjon fra reguleringsplan. Arealdel 
   
Behandlingsgebyr 
 
 
Trekking av søknad 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 
utsending der det kreves, befaring og alt arbeid fram 
til ferdig vedtak. 
 
Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 
klar for politisk behandling, betales 70% av fullt 
gebyr 
 

3 999,00  

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel inklusive delplaner og fra 
PBL § 1-8, enkeltvis eller i kombinasjon. 
   
Behandlingsgebyr 
 
 
 
 
 

Omfatter utlegg til saksbehandling, kopiering, 
utsending der det kreves, befaring fram til ferdig 
vedtak.                
 
 
 

6 210,00 
 
 

 Søknad som ikke krever høring 
3 999,00 

Trekking av søknad 
 

Ved skriftlig trekking av dispensasjonssøknad som er 
klar for politisk behandling, betales 70% av fullt 
gebyr 
  

100 metersbeltet Dispensasjonsbehandling på bygging i 100-
metersbeltet i LNF-områder 20 700,00 
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6. LANDBRUKSSEKSJONEN 2017 
 
                                
  
Konsesjon etter konsesjonsloven følger statlige satser:  
  
Behandling av konsesjonssaker 5 000,00 
  
Gebyr i forbindelse med viltsaker  
Godkjenning av nytt jaktvald 1 014,00 
Utvidelse av eksisterende vald  1 014,00 
Oppsplitting av eksisterende vald 1 014,00 
  
Gebyr i forbindelse med deling av eiendom  
Gebyr for deling av eiendom som behandles etter jordloven 2 000,00 
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7. GEBYRER OPPMÅLING 2017 
 

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Matrikkellovens § 32, matrikkelforskriftens § 16) 
fastsettes slik: 
 

1.1      Behandling av delingssøknad etter plan og bygningsloven kr 2 267,00 

1.2 Ny grunneiendom 
 

1.2.1 Ny grunneiendom og festegrunn (selvstendig parsell med nytt gårds- og 
bruksnummer) 

 
Areal i kvm   Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                      1 500  17 616,00 

              1 501                    1 750  18 483,00 

              1 751                    2 000  19 364,00 

              2 001                    2 250  20 261,00 

              2 251                    2 500  21 115,00 

              2 501                    2 750  21 964,00 

              2 751                    3 000  22 860,00 

              3 001                    3 250  23 778,00 

              3 251                    3 500  24 676,00 

              3 501                    3 750  25 506,00 

              3 751                    4 000  26 424,00 

              4 001                    4 250  27 306,00 

              4 251                    4 500  28 158,00 

              4 501                    4 750  29 039,00 

              4 751                    5 000  29 921,00 

              5 001                    6 000  31 321,00 

              6 001                    7 000  32 751,00 

              7 001                    8 000  34 151,00 

              8 001                    9 000  35 320,00 

              9 001                   10 000  36 949,00 

            10 001                   11 000  38 396,00 

            11 001                   12 000  38 778,00 

            12 001                   13 000  41 194,00 

 
Gebyr for areal over 13000 kvm beregnes etter 
følgende formel 
    

Y =AX + B     (Y = gebyrer i kroner , X = areal i kvm.) 

    

 A=                    0,865    

 B=   Kr 22 884   
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1.2.2 Tilleggsareal til eksisterende grunneiendom  
 

Areal i kvm  Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                           75  4 230,00 

                  75                       150  4 926,00 

                 150                       300  6 343,00 

                 300                       450  7 743,00 

                450                       600  9 141,00 

                 600                       750  10 571,00 

                 750                       900  11 986,00 

                 900                    1 050  13 386,00 

              1 050                    1 200  14 801,00 

              1 200                    1 350  16 203,00 

              1 350                    1 500  17 616,00 
 
Etableres som ny grunneiendom eller festegrunn og slås sammen med eiendommen som skal 
ha tillegget. Gebyr for areal over 1500m2 beregnes etter 1.2.1. 
 

1.2.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 
  Se tabell 1.2.1 

1.2.4 Ny anleggseiendom 
Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.2.5 Registrering av jordsameie 
 
Faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

 

1.3    Ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 
 
Faktureres som ordinær oppmålingsforretning.  

 

1.4 Grensejustering 

 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % 
av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En eiendom kan imidlertid ikke 
avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen.  For 
grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. 
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Areal i kvm  Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                           75  3 502,00 

                  75                       150  4 079,00 

                 150                       300  5 252,00 

                 300                       450  6 411,00 

                 450                       600  7 569,00 

                 600                       750  8 753,00 

                 750                       900  9 925,00 

                 900                    1 050  11 084,00 

              1 050                    1 200  12 255,00 

              1 200                    1 350  13 416,00 

              1 350                    1 500  14 586,00 
 

1.4.2 Anleggseiendom 
 
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, 
men den maksimale grensen settes til 1000 m³ 

 
Gebyr faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 
 

1.5  Arealoverføring 

1.5.1 Arealoverføring for grunneiendom, festegrunn og jordsameie 
 
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring 
utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg og jernbaneformål. 

 
Areal i kvm  Gebyr i kr.  

 Fra   t.o.m.   

   

                   -                           75  3 502,00 
                  75                       150  4 079,00 
                 150                       300  5 252,00 
                 300                       450  6 411,00 
                 450                       600  7 569,00 
                 600                       750  8 753,00 
                 750                       900  9 925,00 
                 900                    1 050  11 084,00 
              1 050                    1 200  12 255,00 
              1 200                    1 350  13 416,00 
              1 350                    1 500  14 586,00 

 
Gebyr for areal over 1500m2 beregnes etter 1.2.1 
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1.5.2 Arealoverføring for anleggseiendom 
 
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke 
være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet 
dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et 
sammenhengende volum. 
 

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt 
ved oppmålingsforretning 

 
  

Antall punkter  
 Gebyr i kr.    

Antall punkter  
 Gebyr i kr.  

                              

    
1 2 937,00 13 15 525,00 
2 3 943,00 14 16 572,00 
3 5 034,00 15 17 604,00 
4 6 054,00 16 18 666,00 
5 7 129,00 17 19 728,00 
6 8 135,00 18 20 750,00 
7 9 208,00 19 21 813,00 
8 10 289,00 20 22 843,00 
9 11 319,00 21 23 904,00 
10 12 340,00 22 24 953,00 
11 13 416,00 23 26 028,00 
12 14 449,00   

 
 

1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er 
koordinatbestemt, og klarlegging av rettigheter 

 
 

Antall punkter  
 Gebyr i kr.    

Antall punkter  
 Gebyr i kr.  

              

    
1 3 083,00 13 40 233,00 
2 6 450,00 14 43 315,00 
3 9 510,00 15 46 355,00 
4 12 623,00 16 49 420,00 
5 15 683,00 17 52 500,00 
6 18 745,00 18 55 575,00 
7 21 825,00 19 58 638,00 
8 24 873,00 20 61 733,00 
9 27 950,00 21 64 798,00 
10 31 030,00 22 67 860,00 
11 34 093,00 23 70 908,00 
12 37 168,00   
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Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid og kostnad eller minstegebyr. 

1.8  Privat grenseavtale 
 
Gebyr fastsettes etter medgått tid eller minstegebyr. 

 

1.9     Urimelig gebyr 
 
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun 
har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. 
 
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den 
som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
 

1.10 Frister og nedsatt gebyr etter Matrikkelloven 
 
Etter matrikkellovens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre 
matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og 
matrikkelføringen avkortes med en tredjedel. Fristen begynner ikke å løpe før vedtak etter 
plan- og bygningsloven foreligger, før forskuddspliktig oppmålingsgebyr er innbetalt, hvis det 
må brukes ekstra tid for å få partene til å møte, for supplering av informasjon, for den tiden 
som medgår til tinglysing, eller hvis saken påklages. Fristen opphører når matrikkelbrev er 
postlagt. 

 

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken 
 
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, 
opprettholdes likevel gebyret. 
 

1.12 Gebyr for oppmålingsforretning over punktfeste og innløsing av feste med 
oppmåling. 

 
For oppmålingsforretning over punktfeste betales kr 7 321,00 
 
For oppmålingsforretning ved innløsing av feste (fra feste til ny grunneiendom) gjelder 
satsene i tabell 1.2.1. 
 

1.13 Gebyr for avbrutt forretning 
 
Rekvirenten kan trekke rekvisisjonen fram til oppmålingsforretning er avsluttet. 
Rekvisisjonen kan likevel ikke trekkes dersom enheten er opprettet i matrikkelen. 

 
Ved tilbakekalt, avbrutt eller annullert forretning, betales fullt gebyr når arbeidet er kommet 
så langt at en arbeider i terrenget. Hvis rekvisisjonen trekkes før dette, beregnes gebyr etter 
medgått tid. Avbrutt forretning kan skyldes at saken trekkes, rekvirent ikke møter eller at 
partene ikke blir enige. Hvis rekvirent ikke møter, beregnes gebyr etter medgått tid. 
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1.14 Gebyr for oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer 
 
For slike forretninger over større sammenhengende parseller/eiendommer til landbruks-, og 
allmennyttige formål og oppløsning av sameie, betales gebyr etter timepris eller minstegebyr. 
Med minstegebyr forstås utført arbeid inntil 2 timer.  
 
    

1.15 Gebyr beregnet etter medgått tid for arbeid etter matrikkelloven  
    
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som har hjemmel i matrikkelloven og som ikke kan 
beregnes etter foranstående satser, skal beregnes på grunnlag av anvendt tid. 
  
 - Påvisning/utstikking i terreng 
 - Ekstraarbeid på grunn av ikke ryddet og klargjort område før forretningen starter 
 
 
          1.16         Gebyr for andre oppdrag 
 
Oppdrag som utstikking eller oppmåling for andre offentlige eller private aktører kan utføres 
når det er ledige ressurser, og beregnes etter medgått tid eller minstegebyr.  
 

1.17   Vinterforskrift 
 
Med hjemmel i matrikkelforskriftens § 18, tredje ledd, har Frøya kommune vedtatt at 16-
ukersfristen ikke gjelder i perioden 1. november til 1. mars. 
 

1.18   Timepris og minstegebyr  
 
Minstegebyr (utført arbeid inntil 2 timer)    2 484,00 
Arbeid utført ut over 2 timer. Påslag pr.time    1 242,00 
 

1.19   Utstedelse av matrikkelbrev 
 
Matrikkelbrev inntil 10 sider   175,00   
Matrikkelbrev over 10 sider   350,00 
Tinglysningsgebyr    525,00    
Seksjoneringsgebyr    3 x rettsgebyr  
Rettsgebyr     1 025,00  
 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen 
 

1.20   Betalingsbestemmelser   
  

a) Rekvirenten skal i alminnelighet betale faktura når forretningen er fullført. 
b) Utgiftene til merkemateriell er inkludert i gebyrsatsene.  
c) Tinglysingsgebyr og utstedelse av matrikkelbrev kommer i tillegg til gebyrsatsene og er    
     inkludert i fakturabeløpet. 
d) Betaling skjer etter regulativet og satsene som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. 
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8. FELLESBESTEMMELSER 2017 
 
1.0 Urimelige gebyr 
1.1 I spesielle tilfeller kan planutvalget etter søknad redusere gebyret. 
  
2.0 Betalingsbestemmelser 
2.1 Gebyrene skal betales etter regning utstedt av Frøya kommune. 
  
2.2 Betaling skjer etter det regulativ og satser som gjelder på det tidspunkt som søknaden/rekvisisjonen 

er innstemplet i Frøya kommune, om ikke annet er spesifisert i regulativet. Dette gjelder ikke 
tinglysningsgebyret. 

  
3.0 Forbehold om saksbehandling ved utestående restanser 
3.1 Nye saker blir ikke behandlet før tiltakshavers restanser på andre saker ved plan, landbruk og 

miljøenheten er betalt. 
  
 Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyr for byggesak, fradeling, oppmåling, 

regulering og landbrukssaker, jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til 
skatteinspektørene. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 16/2934    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING 2016 - VOKSENOPPLÆRINGEN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret vedtar å flytte budsjett for norskundervisningen for arbeidsinnvandrere fra 

Voksenopplæringen til Servicesenteret, kr 125 000. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Voksenopplæringen har ikke kapasitet til å drive norskundervisningen for arbeidsinnvandrere 

dette året, da de har opplæringen på flykningene. Servicesenteret ved Mattis Aune har fått 

denne oppgaven for 2016. 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at budsjettmidlene som er avsatt til norskundervisning til 

arbeidsinnvandrere blir flyttet fra Voksenopplæringen til Servicesenteret da de som er 

ansvarlig for at oppgaven blir løst er plassert der. 

 

Art Navn Opprinnelig budsjett Nytt budsjett 

3102.11212.213 Diverse utgifter 125 000 0 

1103.11212.213 Diverse utgifter 0 125 000 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 16/2889    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene 

investeringsprosjekter ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres fra 

regnskapet for 2015 til investeringsbudsjett for 2016 slik: 

 
111302 EDB 1 066 475 266 619 lånemidler 

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET 80 000 20 000 lånemidler 

551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE 1 501 276 375 319 lånemidler 

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER 6 995 646 1 748 912 lånemidler 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1 287 144 321 786 lånemidler 

551315 NÆRINGSAREAL 400 000 100 000 lånemidler 

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT 11 917 2 979 lånemidler 

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN 336 000 84 000 lånemidler 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 344 254 86 064 lånemidler 

551329 ASFALTERING KOMM. VEGER 6 898 1 725 lånemidler 

551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR 1 986 104 0 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 532 500 133 125 lånemidler 

551334 NY TRAKTOR 177 500 44 375 bundne driftsfond 

551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK 81 375 20 344 lånemidler 

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 2 049 390 512 348 lånemidler 

551337 Boligfelt Dyrøy 1 600 000 400 000 lånemidler 

551341 Brannstasjon Sistranda 882 212 220 553 lånemidler 

551342 Dyrøy oppvekstsenter 994 759 248 690 lånemidler 

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 4 900 000 0 lånemidler 

551355 Ny Brannbil 600 000 150 000 lånemidler 

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 406 090 101 523 lånemidler 

551359 Sistranda idrettspark 9 380 002 2 345 001 lånemidler 

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292 230 73 058 lånemidler 

551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET 40 000 10 000 lånemidler 

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9 875 000 0 lånemidler 

551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET) 200 000 50 000 lånemidler 



551368 BOLISATSNING 4 000 000 1 000 000 lånemidler 

551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET 400 000 100 000 lånemidler 

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140 000 35 000 lånemidler 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 6 000 000 0 lånemidler 

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA 8 000 000 0 lånemidler 

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 3 448 544 0 lånemidler 

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137 033 0 lånemidler 

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET) 1 342 974 0 lånemidler 

551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK 240 000 60 000 lånemidler 

551388 UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2 3 146 986 786 747 lånemidler 

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357 000 0 lånemidler 

551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA 524 223 131 056 lånemidler 

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200 000 50 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400 000 100 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE 600 000 150 000 UBUNDNE KAPITALFOND 

  74 963 532 9 729 219  

     

 Finansieres:    

 Lånemidler: 73 586 032   

 Bundne driftsfond: 177 500   

 Ubundne kapitalfond: 1 200 000   

 Momskompensasjon: 9 729 219   

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

I henhold til god regnskapsskikk vedtas nå investeringsbudsjettet for 1 år tilsvarende budsjett 

vedrørende drift. Dette medfører at ubenyttede budsjettmidler for inneværende år skal medtas 

i kommende års budsjett. Prosedyren i Frøya kommune har vært videreføring av vedtatte 

investeringsprosjekter og i den anledning er det utarbeidet en oversikt pr. 31.12.2015 som 

utgjør totalt kr. 74.963.532 pluss MVA på kr 9.729.219,-. Av dette er kr. 73.586.032,- 

finansiert med ubrukte lånemidler. Resten er finansiert med bundet driftsfond, ubundne 

kapitalfond, og momskompensasjon. 

 

Vurdering:   

Investeringsbudsjettet er vedtatt for ett år, og prosjekter går gjerne over lengere tid, eller 

starter sent i året, slik at deler av prosjektet blir gjennomført i et annet år enn det prosjektet 

blir vedtatt i. Slike midler, siden de er vedtatt i ett spesifikt år, må ha et vedtak om å flyttes fra 

vedtaksår, til neste regnskapsår. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 570  

Arkivsaksnr.: 16/2891    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2016  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 
Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet 

 

Frøya kommune må betale inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2016.  

Egenkapitalinnskuddet KLP 2016 er på kr 1 104 640 kr  

 

 

 

Saksopplysninger:   

KLP`s egenkapital består av egenkapitaltilskudd og egenkapitalfond. Ved etablering av et 

kundeforhold i KLP må kunden innbetale et egenkapitaltilskudd, og kunden plikter også å 

skyte inn ytterligere egenkapitaltilskudd dersom styret krever det. Ved flytting av 

kundeforholdet får kunden utbetalt sin andel av egenkapitaltilskuddet.  

Krav på egenkapitalinnskudd for 2016 er på kr 1 104 640 kr.  

 

Egenkapitalinnskudd i KLP skal føres i investeringsregnskapet. Egenkapitalinnskuddet skal 

føres i regnskapet som kjøp av andeler og kan ikke lånefinansieres, så det må enten dekkes av 

ubundne investeringsfond eller ved overføring fra driftsregnskap. Overføring fra 

driftsregnskap er avhengig av et positivt regnskapsresultat.  

 

Egenkapitalinnskudd i KLP foreslås finansiert fra disposisjonsfond.  

 

Vurdering: 

Frøya kommune skal fortsatt være kunde hos KLP, og må dermed følge opp kravet om å 

betale inn egenkapitaltilskuddet 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 255 &55  

Arkivsaksnr.: 16/2936    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALG AV AKSJER, KYSSTLAB-PREBIO AS  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune vedtar å selge sine aksjer i Kystlab-PreBIO AS.  

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har i brev av 31.08.16 fått tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBIO 

AS. I ordinær generalforsamling ble det vedtatt fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne 

aksjer. Denne fullmakten gjelder for inntil 10 % av utstedte aksjer i selskapet. Selskapets 

aksjekapital er på NOK 8.223 720,- Aksjene er på pålydende NOK 10,-  Selskapet ønsker 

med dette å tilby eiere som ønsker å selge seg ut av selskapet en mulighet til dette gjennom å 

tilby alle aksjonærer tilbakekjøp av aksjene. 

  

I 2015 ble det utbetalt et engangsutbytte på kr. 3,- pr aksje i forbindelse med salgsgevinst. 

Samtidig ble det gjennomført en kapitalutvidelse av aksjekapitalen på kr 1.372.620,-  

Emisjonen ble gjennomført til en tegningskurs på kr. 15,- pr aksje Med bakgrunn i satt 

tegningskurs i 2015 og det faktum at selskapet etter emisjon i 2015 har hatt en negativ 

omsetningsutvikling og forventer en vesentlig redusert inntjening i 2016 har styret i møte den 

31.august 2016 vedtatt å tilby eierne samme pris for aksjene som det som lå til grunn ved 

emisjonen i 2015. Kr 15,- pr aksje. 

 

Selskapet har allerede fått henvendelse fra en eier som ønsker å selge sine aksjer og det er gitt 

tilsvarende tilbud til denne. Dersom selskapet får tilbud om å kjøpe mer enn 10 % vil 

tilbakekjøp kunne skje med proratarisk avkortning, eventuelt kan selskapet være behjelpelig 

med å videreformidle disse til eksisterende aksjonærer. 

De av våre eiere som ønsker å selge sine aksjer kan gi tilbakemelding til oppgitte 

kontaktpersoner. 

 

Vurdering: 



Frøya kommune har 9,37% eierandel i Kyslab-PreBIO AS, 32 126 aksjer. For Frøya 

kommune vil dette da si at vi blir tilbudt 15kr x 32 126 aksjer = 481 890 kr for aksjene i 

selskapet. 

Rådmannen anbefaler at Frøya kommune selger sin andel. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/2913    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BORTFESTE OG SALG AV EIENDOMMER PÅ SULA - HØRINGSPART 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende 

bortfeste, salg og videresalg av alle eiendommer på Sula fra Sula Fiskarlag til Sula 

Grendelag. 

 

 

Vedlegg: 

 

Skjøte for Sula gnr 64 bnr 1, samt de fra bnr 1 utskilte men ikke avhendede tomter, bnr 64, 

89 og 230 alle i Frøya kommune. 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
16/2913-1 BORTFESTE OG SALG AV EIENDOMMER PÅ SULA  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Sula Fiskarlag har vært høringspart vedrørende kjøp og salg, og videresalg av eiendommer 

på Sula. Dette for å unngå at enkelte kjøpere eller leiere underlegger seg store deler av 

grunnen til spekulasjonsøyemed til hinder for fri næringsdrift. Unntak er overføring av 

eiendom ved arv etter loven. 

Sula Fiskarlag har varslet opphør av laget på grunn av få medlemmer og vil i den anledning 

be om at Sula Grendelag blir høringspart. Dette begrunner de med at de fleste av 

medlemmen bor på Sula og dermend innehar samme interesse for å ivareta denne saken. 

 

Vurdering: 
 

Frøya kommune fikk den 19.mai i 1969 skjøtet over Sula i Fosna, gnr 64. bnr 1 fra Den 

Norske Stat v /Det kongelige Fiskeridepartement. Frøya kommune påtok seg i den anledning 

ett sett av forpliktelser i forbindelse med overdragelsen, bl. a. skal kommunen selge tomter 

til intereserte huseiere, brukere og byggere, hvor utgiften ved overdragelsen av tomten skal 

fordeles med en halvpart på kjøper og en halvpart på selger.  Kommunen skal i «samråd med 



Sula Fiskarlag» forplikte seg til å øve kontroll med bortfeste og salg og videresalg av all 

grunn. Tomta kan ikke selges, overdras eller bortleies uten at kommunestyret samtykker etter 

at saken har vært forelagt Sula Fiskerlag til uttalelse.  

 

For fullstendig gjengivelse av krav og rettigheter vises det til «skjøte» vedlagt denne saken.  

 

Sula Fiskarlag har varslet at laget vil bli oppløst og vil i den anledning sikre at denne saken 

blir i varetatt på best mulig måte. Dette mener de på best mulig måte blir ivaretatt gjennom å 

overføre denne retten til høringsuttalselse til Sula Grendelag.  

 

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende 

bortfeste, salg og videresalg av alle eiendommer på Sula fra Sula Fiskarlag til Sula 

Grendelag. 

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mattis Aune Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/146    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD TOMT MAUSUND  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune gir søker tilbud om å erverve tomter i kommunalt boligfelt på 

Mausund, uten annen kostnad enn vanlige fradelingskostnader. 

2. Kommunen fremsetter krav om utbygging innen to år etter ervervelse. 

 

 

 

Vedlegg: 

Kartutsnitt 

Tomter 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/146-2 SVAR - SPØRSMÅL OM TOMTER PÅ MAUSUND  

  

16/146-1 SPØRSMÅL OM TOMTER MAUSUND  

  

 

 

Saksopplysninger:   

I kommunal reguleringsplan for Mausund, er det regulert for flere tomter på Mausund i 

nærhet av tusenårsvarden. To av disse tomtene er det lagt vei, avløp og strøm frem til 

tomtegrensen. De andre eksisterer bare i reguleringsplanen. I en henvendelse gjort til 

kommunen i januar 2016, søker Vidar Oskarson kommunen om fem tomter for boligutvikling. 

Sammen med en utbyggingsaktør ønsker han å legge til rette for bygging av nye boliger på 

Mausund. Boligene skal legges ut for både salg og leie, der målet er å øke bosetting. For å 

sikre gode kår for denne boligutviklingen søkes kommunen om fri ervervelse av tomter, og at 

kommunen tar jobben med å opparbeide tomtene. 

 

Vurdering: 

Frøya kommune legger i dag til rette for boligutvikling på flere steder i kommunen. Dette 

gjøres ved at kommunen regulerer og opparbeider tomtene slik at de er byggeklare. 

Kommunen dekker inn sine kostnader ved salg av tomtene. Grovt sett vil opparbeidelse av en 

tomt, med tilgang til all infrastruktur, koste 425 000,-. 



Skal kommunen utlyse en anbudskonkurranse på opparbeidelse av fem tomter på Mausund i 

den standarden du finner for eksempel i Beinskardet, kan en anta at en får tilbud i prisområde 

2 000 000,- til 2 500 000,-. 

Om kommunen velger å avgi disse tomtene uten vederlag, vil dette avvike fra gjeldende 

praksis om å avhende tomter til kostpris. Det vil også medføre en vesentlig kostnad for 

kommunen.  

Tidligere politiske prioriteringer tilsier likevel at kommunen har et særlig ansvar for bosetting 

i øyrekka. Grendelaget har erfaringer med at vekst i befolkningen hemmes av lite tilgang på 

tidsriktige boliger. Gjennom rekrutteringsarbeid når grendelaget en del mennesker som ønsker 

å prøve livet i utkanten, men tilgangen til leiebolig gjør flytting mindre realistisk. I arbeidet 

med saken refereres det til at tomtene i utgangspunktet skulle selges til kroner 1,-. 

Saksbehandler har ikke funnet skriftlig dokumentasjon på dette. 

 

Forhold til overordna planverk: 

Reguleringsplanen for kommunalt byggefelt på Mausund, er fra 1977. Avhending av disse 

tomtene, uten annet vederlag enn vanlige omkostninger for fradeling og oppmåling av 

eiendom, er i utgangspunktet innenfor samfunnsmandatet til kommunen. Opprettholdelse av 

bosetting i øyene er en uttalt strategi for å sikre vekst, næringsinteresser og mangfold. Ved 

henvendelser om kjøp av kommunal eiendom andre steder er det praksis og gjøre en 

verdivurdering, og ta betaling for eiendom. 

Fra et administrativt standpunkt vil det ikke være naturlig at kommunen avviker vesentlig fra 

praksisen vi har andre steder i kommunen, i forhold til opparbeidelse av tomter. 

Omkostningene er også vesentlige, og utenfor det som kan regnes som kommunens 

kjerneoppgave. 

Det må gjøres en vudering av hvilke tomter som eventuelt kan avhendes. Det planlegges 

folkehøyskole i dette området. Denne er delvis tegnet inn i det regulerte området. 

 

 

 

 



Kartutsnitt 

 

Markert område viser hvor folkehøyskolen er tenkt plasert. 



Kartutsnitt – tomter 

 

 

Kommunalt eid byggefelt Mausund. Markerte tomter er i privat eie. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hanssen Arkiv: GNR 55/124  

Arkivsaksnr.: 16/1864    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN 

FISKERIHAVN FESTEKONTRAKT  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre viser til brev fra Trond Iversen AS datert 10.06.16 vedrørende leie av 

kommunal tomt Gnr 55, Brnr 124 i Sæthervågen fiskerihavn og gjør følgende vedtak:  

Kommunestyret foreslår å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri 

festeavgift, festetider mm.: 

1. Trond Iversen AS fester et areal på ca 500 m2 i Sæthervågen fiskerihavn. Hva 

festet omfatter og begrenser er nærmere beskrevte i vedlagte forslag til 

festekontrakt. 

2. Grunnverdien settes til kr 1000,- pr. m2 pr år for arealet og festeavgiften utgjør 

7% av denne. Festeavgiften  beregnes etter endelig oppmåling av arealt og betales 

forskuddsvis til Frøya kommune, som sender faktura. Første festeår betales en 

forholdsmessig del av årsavgiften frem til første årsskifte. Deretter betales avgiften 

etter kalenderåret, med forfall i januar.Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert 

hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder også ved forlengelse av festetiden jfr. pkt. 3. 

Regulering skjer etter endring i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i 

indeksen den 15. i måneden før den neste perioden begynner. 

3. Festetiden er 20 år. Festeren kan kreve kontrakten fornyet på samme vilkår for 20 

år av gangen dersom ikke bortfesteren har saklige grunner for å nekte dette. 

Festeren kan si opp kontrakten i festetiden med 1 års skriftlig varsel. Etter de 

første 20 årene kan Frøya kommune si opp kontrakten med 3 års varsel dersom 

dette er nødvendig for endring eller fjerning av bygninger eller andre 

konstruksjoner på eiendommen 

4. Festeren kan overdra sine rettigheter etter kontrakten. Overdragelsen er ikke 

gyldig før den er godkjent av Frøya kommune. Det samme gjelder fremfeste og 

pantsettelse. Godkjennelse kan bare nektes når det er saklig grunn til det. 

Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å godkjenne endelig 

festekontrakt. 



 

 

Vedlegg: 

 

Brev m/ kartutsnitt datert 10.06.2016 fra Trond Iversen AS.  

Forslag til festekontrakt 

 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1864-1 GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN 

FISKERIHAVN  

  

16/1864-2 FORELØPIG SVAR - GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I 

SÆTHERVÅGEN FISKERIHAVN  

  

16/1864-3 GNR 55  BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN 

FISKERIHAVN FESTEKONTRAKT  

  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken gjelder søknad om leie av kommunal tomt på bakarealet av den nye fiskerikaia i 

Sæthervågen fiskerihavn. Formålet med å få til en leieavtale av kommunal tomt er at fiskere 

som er/blir etablert ved det nye flytebryggeanlegget får en flerbrukshall til disposisjon. 

Området er et bortleieareal øremerket for fiskeriformål. Kystverket har uttalt at området bak 

fiskerikaia ikke skal være et tilleggsareal til bedriften Seashell AS, men er positiv til at det kan 

etableres et bygg der fiskerne har tilhørighet. 

Det opplyses at det blir stiftet ett foretak som skal stå for selve byggingen og driften av 

flerbrukshallen. Det opplyses også at ved ett eventuelt salg av andeler har Frøya kommune 

forkjøpsrett, så fremt ikke det er registrerte fiskere som er interesserte. 

Areal inkl bygg og parkering er ca 500 m2 og vil bli nærmere innmålt og stadfestet i kart ved 

avtaleinngåelse. 

 

 

Vurdering: 

 

Omsøkt tiltak om leie av kommunal tomt Gnr 55, Brnr 124 i Sæthervågen fiskerihavn bør 

realiseres. Dette er et løft for fiskerinæringen på stedet. Det eneste fiskemottaket på fast 

Frøya, Seashell AS, er etablert i havna og det er fra deres side signalisert at dette tiltaket er 

meget positivt.  

Areal som vil utgjøre behovet til etableringen utgjør ca 500 m2. Endelig arealbehov og 

plassering av bygning vil bli innmålt og opptegnet som vedlegg til festekontrakten. 



 

Prisen baserer seg på festeavgift. Første festeår betales en forholdsmessig del av årsavgiften 

frem til første årsskifte. Deretter betales avgiften etter kalenderåret, med forfall i januar. 

Grunnverdien settes til kr 1000,- pr. m2 pr år for arealet og festeavgiften utgjør 7% av denne. 

Festeavgiften beregnes etter endelig oppmåling av arealt og betales forskuddsvis til Frøya 

kommune, som sender faktura 

 

Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder også 

i ved forlengelse av festetiden jfr. pkt. 2. Regulering skjer etter endring i Statistisk 

Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i indeksen den 15. i måneden før den neste perioden 

begynner. 

 

En totalvurdering tilsier at Frøya kommunestyre er positive til å vedta at omsøkt tiltak blir 

realisert. Den endelige avtalen er fremdeles ikke klar da den vil omfatte juridiske 

formuleringer som går på detaljer i avtalen. For at vi skal få en avtale på plass så fort som 

mulig bes kommunnestyret nå om å vedta disse rammene og at formannskapet gis fullmakt til 

å godkjenne den endelige avtalen som selvsagt baseres på disse forutsetningene. 

 

 

 

 

 

 



 

FESTEKONTRAKT 
 

 
  

FRØYA KOMMUNE org nr 964 982 597 som bortfester, 

 

og  ……………..som fester          

 

 

   

er det inngått slik festekontrakt: 

 

 

1. Hva festet omfatter 

 

Frøya kommune bortfester med dette GNR. 55 BNR. 124, FNR. ….. i Sætervågen 

fiskerihavn, til ………...  Arealet er i sin helhet eid av Frøya kommune som også er 

hjemmelshaver.  Matrikkelbrev datert………. følger som vedlegg til kontrakten.  

 

Det presiseres at kontrakten kun gjelder anlegg/grunn som Frøya Kommune eier/har 

rettigheter til. Når det gjelder disponering av grunn som ikke er omfattet av dette, må det 

inngås særskilt avtale med den aktuelle hjemmelshaver. 

 

2. Festetiden 

 

Festetiden er 20 år. Festeren kan kreve kontrakten fornyet på samme vilkår for 20 år av 

gangen dersom ikke bortfesteren har saklige grunner for å nekte dette. Festeren kan si 

opp kontrakten i festetiden med 1 års skriftlig varsel. Etter de første 20 årene kan Frøya 

Kommune si opp kontrakten med 3 års varsel dersom dette er nødvendig for endring eller 

fjerning av bygninger eller andre installasjoner.  

 

3. Festeavgiften 

 

Grunnverdien settes til kr 1000,- pr m2 årlig for arealet og festeavgiften utgjør 7% av 

denne. 

Festeavgiften utgjør kr……………. pr. år som betales forskuddsvis til Frøya Kommune, 

som sender faktura.  Første festeår betales en forholdsmessig del av årsavgiften frem til 

første årsskifte. Deretter betales avgiften etter  kalenderåret, med forfall i januar. 

 

Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder 

også i ved forlengelse av festetiden jfr. pkt. 2. Regulering skjer etter endring i Statistisk 

Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i indeksen den 15. i måneden før den neste 

perioden begynner. 

 

 

Side 2 av 3 

 



4. Disponering av tomten 

 

Utbygging av tomten, eventuelt endringer av byggverk, skal godkjennes av Frøya 

Kommune i henhold til gjeldene lover og regler for området. Tomten kan kun benyttes til 

fiskerirettet virksomhet og kan ikke omdisponeres til andre formål uten at Kystverket og 

Frøya Kommune har godkjent dette. Mislighold gir grunnlag for oppsigelse av 

kontrakten.  

 

5. Adkomst  

 

Frøya Kommune har ikke ansvar for festerens atkomst til tomten. 

 

Festeren har ikke anledning til å lagre eller installere noe på tomten – med unntak av 

godkjent tiltak, som kan hindre eller vanskeliggjøre ferdselen på denne og ferdsel til/fra 

sjøen. Dette gjelder både allmennhetens ferdsel og kommunens adkomst for å kunne 

ivareta tilfredsstillende vedlikehold av installasjoner   

 

6. Festerens ansvar for skader mv. 

 

Festeren er ansvarlig for enhver skade på eiendommen og naboeiendommer knyttet til 

bruken av tomten og bygg på denne, kai ol.  

 

Dersom utbedring av installasjoner på kommunens eiendom gjør det nødvendig, kan 

kommunen kreve at festeren uten utgrunnet opphold midlertidig fjerner flyttbare 

installasjoner i den utstrekning dette er nødvendig for å kunne gjennomføre 

utbedringsarbeidene på en rasjonell måte. Kostnadene ved fjerning dekkes av festeren.  

 

7. Kommunens ansvar for skader mv. 

 

Kommunen gir ingen garantier for eiendommens installasjoner og standard og er ikke 

ansvarlig for skader på tomten eller byggverk ol. på tomten som følge av forhold ved 

tomten eller ved mudring i havna med mindre skaden er forvoldt ved uaktsomhet av 

kommunen eller noen kommunen svarer for. 

 

Kommunen gir heller ingen garanti med hensyn til i hvilken utstrekning utbedring av 

eventuelle skader på eiendommen vil finne sted eller eventuelt når dette skjer. Ved 

manglende utbedring som gjør at tomten ikke kan benyttes som forutsatt har festeren rett 

til å si opp festekontrakten med omgående virkning. 

 

8. Overdragelse av rettigheter etter avtalen 

 

Festeren kan overdra sine rettigheter etter kontrakten. Overdragelsen er ikke gyldig før 

den er godkjent av Frøya Kommune. Det samme gjelder fremfeste og pantsettelse. 

Godkjennelse kan bare nektes når det er saklig grunn til det. 

 

 

                                                                                                            Side 3 av 3 

 

 

 



9. Opphør av festekontrakten 

 

Når festeforholdet opphører, har festeren rett og plikt til å ta bort bygninger og andre 

faste installasjoner som festeren har på tomten. Bortfesteren kan likevel kreve at det 

foreløpig blir stående til sikkerhet for krav som bortfesteren mener å ha. Festeren plikter 

å fjerne løsøre og rydde opp etter seg på tomten.  

 

Dersom fjerning av bygg mv. vil føre til at verdier går til spille i utrengsmål, kan 

bortfesteren kreve å få overta disse etter takst såfremt dette ikke etter forholdene vil være 

urimelig overfor festeren. 

 

10. Tinglysing 

 

Denne kontrakten kan tinglyses.  

 

11. Avtaleeksemplarer 

 

Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplarer, som begge sendes til tinglysning etter 

underskrift.  

 

 

 

 

Sistranda den …………20……….     

 

 

 

 

 

…………………………..     ………………………… 

Fester         Bortfester 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Svein Olav Ohren Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 16/2814    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD OM KJØP AV 2 TOMTER I BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Stig Magne Sæther tildeles tomt nr. 39 og 40 i Beinskardet boligområde, Sistranda. 

 

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 

3 måneder etter tildelingsvedtak.  

Det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal 

tomtene skjøtes tilbake til kommunen. 

Ved en tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp 

uten renter, og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av 

skjøte.  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om kjøp av tomter 

Oversiktskart Beinskardet boligområde 

 

Saksopplysninger:   

Enkeltpersonforetaket Stig Magne Sæther søker om kjøp av ytterligere to tomter i 

Beinskardet boligområde.  

Foretaket er i dag eier av tomt nr. 26 

 

Vurdering: 

 

Stig Magne Sæther er i dag eier av tomt nr. 26 i Beinskardet boligområde, og har en bolig 

under oppføring på denne eiendommen. Denne eiendommen skal videreselges rundt årsskiftet 

2016/2017, som opplyst i søknaden.  

Ved de omsøkte eiendommene er det planlagt bygging av enebolig i funkis-stil med tilhørende 

garasje, beregnet for videresalg. 

Dette er innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder antall boenheter pr. tomt 

Det er stor etterspørsel etter nye boliger på Sistranda, og denne søknaden kommer som et 

resultat av dette. 

 

Rådmannen vil derfor tilrå at foretaket tildeles tomtene på vanlige betingelser. 



 

 

 

 

 

 



Frøya kommune

Elisabeth Steinvik

7260 Sistranda

Frøya 28. 09. 2016

Søknad om tomter.

Søker herved om tildeling av tomt nr 39 og tomt nr 40 i Beinskaret boligfelt på Sistranda

Eier i dag tomt nr 26, men denne blir solgt til Frode Larsen rundt årsskiftet.

Med vennlighilsen

Stig Magne Sæther

yy^w^Q/^





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: 141  

Arkivsaksnr.: 16/2334    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet 

med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse til rulleringen av kommuneplanens 

arealdel, og innhente anbud fra private aktører som kan stå for dette.  

 

 

 

Saksopplysninger:   

Om saken: 

Formannskapet i Frøya kommune behandlet i sak 112/16 med følgende forslag til vedtak: 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for 

arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel, og innhente anbud fra private 

aktører som kan stå for rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

Formannskapet fremmet i samme sak omforent forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt: 

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for 

arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Vi ber om at det samtidig vurderes 

hvilken kompetanse og kapasitet kommunen har i forhold til å få gjennomført 

rulleringen. Det bes også om en ny vurdering av om kystsoneplana og 

kommuneplanens arealdel bør skilles. 

 

Dette saksfremlegget vil belyse og vurdere dette vedtaket.  

  

Frøya kommunens planstrategi 2016-2020: 

I kommunens vedtatte planstrategi for Frøya kommune 2016-2020 fra sak 148/16 i 

kommunestyret, 01.09.16, står følgende: 

Kommuneplanens arealdel (arealplanen) for Frøya kommune ble vedtatt 2011. Antall 

dispensasjonssaker har vært høy de siste årene. Frøya er en kommune i sterk 

utvikling, både befolknings- og næringsmessig, som påpekt i teksten over. Dette 

medfører også et press på arealene. Det er derfor viktig at Frøya kommune har en 

arealplan aom tar høyde for veksten, både i forhold til bruk og vern av områdene til 

land og til sjøs. Samfunnsplanen gir føringer for forvaltning av arealene og vil 



benyttes i arbeidet. Under forrige rullering ble Kystsoneplanen inkludert i 

arealplanen. Det er ønskelig at dette videreføres.  

 

Kommuneplanens arealdel ble på bakgrunn av dette vedtatt rullert i perioden 2016-2018 i 

kommunens planstrategi.  

 

Om kommuneplanens arealdel: 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealplan) som viser 

sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

reguleres gjennom Lov om planlegging og byggesaksbehandling (2009), Plan- og 

bygningsloven (PBL).  

 

Ansvaret for kommunal planlegging er lagt til kommunestyret, jamfør PBL § 3-2. Gjennom 

kommuneplanens arealdel fastsetter kommunstyret hva som er tillatt arealbruk, og hvilke 

restriksjoner som gjelder i planområdet gjennom arealformål, hensynssoner og generelle og 

formålstilknyttede planbestemmelser og retningslinjer.  

 

Det ligger en rekke krav til utarbeidelse av kommuneplanens arealdel, jamfør PBL kapittel 11 

Kommuneplan. Kravene omfatter utarbeidelse av planprogram, samordning med nasjonale og 

regionale føringer og retningslinjer, involvering av offentlige myndigheter og andre 

interessenter, medvirkningsprosesser, samt kunngjøringer og høringer. Kommuneplanens 

arealdel skal omfatte plankart og planbeskrivelse med bestemmelser hvor det framgår hvordan 

nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.  

 

For kommuneplanens arealdel, der det tilrettelegges for nye områder til utbyggingsformål eller 

vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder, skal planbeskrivelsen ha en 

konsekvensutredning i tråd med kravene i Forskrift om konsekvensutredninger for planer 

etter plan- og bygningsloven (2015), og på bakgrunn av fastsatt planprogram. Formålet med 

konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning.  

 

Jamfør § 7 i Forskrift til konsekvensutredninger skal denne ta utgangspunkt i foreliggende 

kunnskap og nødvendig oppdatering av denne. Der hvor slik kunnskap ikke foreligger om 

viktige forhold skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap. Konsekvensutredningen, 

herunder feltundersøkelser, skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av 

personer med relevant faglig kompetanse. For kommuneplanens arealdel utredes kun de 

delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som innebærer endringer i 

forhold til gjeldende plan.  

 

Vedlegg IV -Rammer for innhold i konsekvensutredninger, Forskrift om 

konsekvensutredninger, angir hva konsekvensutredningen der det er relevant, skal omfatte:  

 

b) Konsekvensutredningen: 

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i 

konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan 

få for miljø og samfunn, herunder: 

 Kulturminner og kulturmiljø.  

 Naturmangfold, jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven.  

 Friluftsliv.  

 Landskap.  



 Forurensning (utslipp til luft, herunder klimagassutslipp, forurensing av 

vann og grunn, og støy).  

 Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften.  

 Sikring av jordressurser (jordvern).  

 Samisk natur- og kulturgrunnlag.  

 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger.  

 Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3.  

 Mulige trusler som følge av klimaendringer, herunder risiko ved 

havnivåstigning, stormflo, flom og skred.  

 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen.  

 Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett.  

 Barn og unges oppvekstvilkår.  

 Kriminalitetsforebygging.  

 En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.  

 For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene 

skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. 

 

I tillegg er det krav om utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jamfør § 4-3 i 

PBL. Dette for å vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 

egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 

utbygging. 

 

Om samordnet rullering av land- og sjøområder: 

Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2011. Denne arealplanen omfatter både 

land- og sjøareal i Frøya kommune. Revisjonen fra 2011 omfattet og erstattet 

kommuneplanens arealdel fra 2001, Kystsoneplanen fra 1999 og ulike kommunedelplaner. 

Bakgrunnen for denne sammenslåingen var blant annet et ønske om mer helhetlig planlegging 

hvor man så land- og sjøarealene i sammenheng.  

 

I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) bes kommunene om å 

sikre tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen, og avveie 

dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Arealbehovet skal ses i et regionalt 

perspektiv. 

 

Frøya kommune har flere næringer som driver sin virksomhet i sjø, med tilknyttede 

landanlegg. Dette gjelder blant annet akvakultur og fiskeri.  

 

Ressurser og kompetanse: 

Som beskrevet over i forhold til blant annet konsekvensutredning og risiko- og 

sårbarhetsanalyser, stilles det krav til en større sammensatt fagkompetanse innenfor spesifikke 

fagområder. Dette gjør at en rullering av arealplanen vil omfatte flere ansatte i Frøya 

kommune. Frøya kommune innehar en del av denne kompetansen internt, blant annet på miljø 

og landbruk. På andre fagområder har vi ikke intern kompetanse.  

 

Et estimat på hvor stor tids- og ressursbruk en rullering av kommuneplanens arealdel vil 

kreve, er vanskelig å anslå. Med bakgrunn i erfaringer fra Hitra kommune som er inne i 

samme prosess, kan man anslå følgende:  

 Kommuneplanlegger/arealplanlegger 50 % stilling 



 Kart/GIS: 10 % stilling 

 Andre fagpersoner til sammen: 10 % stilling 

 

For noen av de ansatte på virksomheten teknisk vil dette bety at budsjettert inntekt på deres 

stillinger vil reduseres. Virksomhetsleder teknisk har anslått denne kostnaden til 100 000 

kroner.  

 

Ulike alternativer til rullering av arealplanen: 

Det kan vurderes ulike løsninger i forhold hvordan man løser en rullering av kommuneplanens 

arealdel.  

 

Alternativ 1: Intern rullering 

Utarbeidelse av planprogram, plankart, planbeskrivelse med bestemmelser, samt 

konsekvensutredning med ROS-analyse gjøres ved bruk av kompetanse og ressurser 

internt.  

 

Alternativ 2: Ekstern rullering 

Utarbeidelse av planprogram, plankart, planbeskrivelse med bestemmelser, samt 

konsekvensutredning med ROS-analyse gjøres ved bruk av kompetanse og ressurser 

eksternt. Intern arbeidsgruppe følger arbeidet for å avstemme arbeidet mot interne 

vurderinger og kart. 

 

Alternativ 3: Intern rullering ved bruk av ekstern fagkompetanse 

Utarbeidelse av planprogram, plankart, planbeskrivelse med bestemmelser gjøres 

internt. Konsekvensutredning med ROS-analyse gjøres ved bruk av ekstern 

fagkompetanse.  

 

Alternativ 2 og 3 innebærer av hensyn til lov om anskaffelser at det må innhentes anbud på 

arbeidet. Rådmannen må derfor først utarbeide en prosjektbeskrivelse for anbudet som 

deretter legges ut på Doffin-basen. Rådmannen vil etter gjennomført anbudsrunde fremme ny 

sak for politisk behandling for antakelse av anbud med økonomiske konsekvenser.  

 

Vurdering: 

Rullering av kommuneplanens arealdel er et omfattende arbeid med krav til prosesser, 

utredninger, vurderinger og involvering.  

 

Gjennom rulleringen i 2011 ble sjø- og landarealene i Frøya kommune inkludert i ett felles 

planverk. Nasjonale føringer gir ingen krav om at dette skal gjøres rent planmessig. I 

kommunal planstrategi 2016-2020 skisseres flere utfordringer i gjeldende arealplan både på 

land- og sjøområdene. Det har kommet tydelige signaler både fra sektormyndigheter, 

innbyggere og næringsliv om at man ønsker en snarlig rullering av både land- og sjøareal. En 

felles rullering vil kunne gjøre at prosessen tar lengre tid. En oppdeling av områdene kan gjøre 

at man får vedtatt ny plan raskere. Vurderingen som da eventuelt må gjøres er hvorvidt land- 

eller sjøarealer skal gjøres først.  

 

Gjennom nasjonale forventninger til kommunal planlegging vektlegger regjeringen at 

planprosessene skal avveie ulike interesser opp mot hverandre. Som nevnt har Frøya et 

næringsliv som i stor grad driver sine virksomheter til sjøs, men som også har behov for 

fasiliteter på land f.eks. landanlegg, havner og fiskemottak. Samtidig vet man at planlegging 



av bruk av sjøareal vil kunne få konsekvenser for disponeringen av landareal. Et eksempel på 

en slik problemstilling kan være planlagte hyttefelt på land i nærheten av akvakulturanlegg, og 

man opplever konflikter i forhold til drift av anlegget – særlig på kveld, natt og helg.  

 

Gjennom helhetlig planlegging vil man kunne avveie potensielle konflikter innen arealbruken 

mellom blant annet ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, utbyggingsområder og natur- og 

friluftsområder allerede på plannivået. Rådmannen vil derfor tilråde at kommuneplanens 

arealdel fortsatt omfatter både land- og sjøarealer. For en raskere rullering kan man 

administrativt kjøre dette arbeidet som parallelle prosesser hvor planinnstillinger mellom land- 

og sjøområder avstemmes underveis.  

 

Over er det skissert 3 ulike alternativer til rullering av arealplanen.  

 

Alternativ 1 omfatter at alt arbeidet rundt rulleringen gjøres internt. Dette vil kreve om lag 70 

% samlet stilling, med involvering av flere fagområder internt. En intern rullering vil sikre god 

lokal forankring og kvalitetssjekk av planen. Frøya kommune innehar noe av kompetansen 

som kreves i forhold til konsekvensutredning og ROS-analyse, men ikke alle. Denne løsningen 

vil kreve mest ressurser i forhold til tidsbruk internt.  

 

Alternativ 2 omfatter at alt arbeidet rundt rulleringen gjøres eksternt. Dette vil kunne gjøre at 

prosessen går raskere enn ved intern rullering. Samtidig vil man sikre at 

konsekvensutredninger og ROS-analyser innehar høy faglig kvalitet. I forhold til bruk av 

interne ressurser, vil dette reduseres. Allikevel vil denne løsningen kreve intern gjennomgang 

av planarbeidet for å sikre lokale vurderinger. En fullstendig ekstern rullering vil kunne 

redusere intern forankring. Denne løsningen vil ha større økonomiske konsekvenser enn de 

andre alternativene.  

 

Alternativ 3 innebærer en kombinert løsning. Intern utarbeidelse av planprogram, plankart, 

planbeskrivelse med bestemmelser og gjennomføring av prosess vil sikre lokal forankring og 

vurdering gjennom planprosessen. Ekstern gjennomføring av konsekvensutredninger og ROS-

analyse sikrer påkrevd kvalitet på disse kunnskapsunderlagene. Konsekvensutredningen og 

ROS-analysen danner grunnlaget for gode planbeslutninger og er et dialogverktøy i møte med 

sektormyndighetene. Det er derfor avgjørende at denne innehar høy faglig kvalitet. Bruk av 

eksterne ressurser til dette vil få økonomiske konsekvenser.  

 

På bakgrunn av disse vurderingene tilråder rådmannen at man velger alternativ 3 for 

gjennomføring av rulleringen av kommuneplanens arealdel. Samtidig søker rådmannen å kjøre 

parallell prosess i forhold til land- og sjøområder for å sikre rask gjennomføring av 

rulleringen.  

 

Av hensyn til Lov om offentlige anskaffelser må det innhentes anbud på arbeidet med 

konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Rådmannen må derfor først utarbeide 

en prosjektbeskrivelse for planarbeidet som deretter legges ut på Doffin-basen. Rådmannen vil 

etter gjennomført anbudsrunde fremme ny sak for politisk behandling for antakelse av anbud 

med økonomiske konsekvenser.  

 

Forhold til overordna planverk: 



Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2015. Denne peker på behov for nært 

forestående rullering av kommuneplanens arealdel, samt gir føringer for forvaltning av 

arealene. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Eventuelt positivt vedtak vil gi økonomiske konsekvenser. Det er på nåværende tidspunkt 

usikkert hvilken størrelsesorden. Dette vil konkretiseres under ny politisk behandling etter 

anbudsprosessen. I tillegg vil det få konsekvenser gjennom reduserte inntekter til 

virksomheten teknisk.  
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ARBEIDSLIVSKRIMINALITET  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Innkjøpsstrategien for Frøya kommune skal baseres på: 

 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved 

anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi 

– KS, NHO, Skatteetaten, Unio, YS og LO) 

 Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIFI, BNL, 

Fellesforbundet og KS) 

2. Frøya kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og 

oppfølgingsrutiner.   

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Brev til Frøya kommune, datert 15. juni 2016. 

2. Hefte - Strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved 

anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. 

3. Presentasjon lagt frem i møte med ordfører og rådmann den 27.9.16 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Samarbeid mot svart økonomi har utarbeidet 10 gode grep for å hindre svart arbeid og 

arbeidsmarkedskriminalitet i offentlige anskaffelser. Det er og utarbeidet 

seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter. 

Tiltaket er forankret i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. 

Kommunene i Norge er nå i ferd med å implementere disse grepene i sin innkjøpspolicy. 

I Midt-Norge er det allerede gjennomført møter med over 30 kommunene, der Frøya 

kommune er en av dem. Ordfører og rådmann var i møte med representant fra Skatt Midt-

Norge, der det ble gitt en gjennomgang temaets viktighet og vårt felles samfunnsansvar. 



 

 

Vurdering: 

 

De ti grep mot svart økonomi i offentlige innkjøp vil gjøre det lettere for Frøya kommune å 

velge seriøse leverandører og hindre at useriøse får tilgang til våre oppdrag.  

Det handler bl.a. om at Frøya kommune som oppdragsgiver skal vite hvem som arbeider for 

seg, kunne sette krev til faglærte og lærlinger, færre kontaktledd, kreve innsyn i relevante 

skatteopplysninger hos leverandører og underleverandører, samt sikre gjennomføring av 

kontroller i hele kontraktsperioden.  

Rådmannen tilrår at Frøya kommune innarbeider disse 10 strategisk grep i sin 

innkjøpsstrategi, samt seriøsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.  

 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Samfunn, næring og kultur: Frøya er et trygt sted å leve. Frøya skal satse på 

holdningsskapende arbeid, med særlig fokus på trafikksikkerhet og kriminalitetsforebyggende 

arbeid.   

Organisasjonen Frøya kommune: Frøya kommune er tydelig på strategi og styring. Vektlegge 

god økonomisk styring og langsiktig planlegging for en bærekraftig økonomi.  

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Ingen økonomiske konsekvenser. Teknisk virksomhet spesielt vil måtte sette seg inn i 

veiledende dokumenter og utarbeide rutiner/retningslinjer for oppfølging og kontroll.   

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



Til p ol itisk og administrativ ledelse i Frøya kommune
15. juni 2016

Ti grep mot svart økonomi i offentlige innkjøp

Samarbeid mot svart økonomi har utarbeidet t i strategiske grep mot svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet. Disse skal gjøre det lettere for kommuner å velge seriøse
leverandører.

I fjor handlet trønderske kommuner og fylkeskommuner varer o g tjenester for milliarder av
kroner. Din kommune bidro til dette. Omfanget og utbredelsen av arbeidslivskriminalitet er
økende og spesielt stort i enkelte bransjer. Offentlig sektor er en stor oppdragsgiver innenfor
mange tjenester, som blant annet bygg og anlegg, renhold og transpor t . Dette gjør at
kommuner er en potensiell honningkrukke for useriøse tilbydere.

Derfor har Samarbeid mot svart økonomi som er et samarbeid mellom Skatteetaten, KS, NHO,
Unio, YS og LO, utviklet 10 strategiske grep mot arbeidslivskriminalitet til bruk i kommuner
og fylkeskommuner. Disse skal hindre at useriøse får adgang til offentlige oppdrag.

Det handler blant annet om at du som oppdragsgiver skal vite hvem som arbeider for deg,
sette krav til faglærte og lærlinger , færre kontraktsledd og betaling via bank i dine
anskaffelser. Krev også innsyn i relevante skatteopplysninger hos leverandører og
underleverandører, samt å sikre gjennomføring av kontroller i hele kontraktsperioden.

Samarbeid mot svart økonomi oppfordrer derfor din kommune til å vedta de 10 strategiske
grepene som vedlegg til sin innkjøpspolicy og sikre oppfølging av disse , for å hindre svart
økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser.

Vi er alle enige om at det er viktig å bekjempe svart økonomi og arbeidslivskrimina litet. Det
krever klare standpunkt og konkrete handlinger.

Med vennlig hilsen
Samarbeid mot svart økonomi i Sør - Trøndelag

Ole Gunnar Kjøsnes, KS Sør - Trøndelag Jon Uthus, NHO Trøndelag

Kristian Tangen, LO Sør - Trøndelag Siw Marit Dalheim Bårdvik, YS Sør - Trøndelag

Trude Vollheim Webb, Skatt Midt - Norge Helge Foss Hansen , UNIO Nord - Trøndelag



Strategiske grep for å hindre svart økonomi og
arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og
fylke skommuner

1. Ta et klart standpunkt: Vi skal ikke ha svart økonomi eller arbeidslivsk riminalitet i våre
anskaffelser

2. Rett innsa tsen inn der risikoen er størst

3. Gå konkret til verks – sjekk at levera ndører faktisk har alt på plass

4. Begrens antall ledd i kon traktskjeden

5. Sett krav til fagkunnskap

6 . Vit hvem som arbeider for oss

7. Vit hvem vi betaler til

8. Krev innsyn i relevante skatteopplysninger

9. Gjennomfør kontroller

10. Bruk de gode verktøyene som finnes (sjekk gjerne ut www.anskaffelser.no/seriositet )

Ønsker du en digital utgave av grepene? Disse finner du på www.smsø.no

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med :
Johan Hægstad , Skatt Mi dt - Norge og leder i SMSØ i trøndelagsfylkene :
mob il 93426338 eller e - post johan.haegstad@skatteetaten.no

Torgeir Strøm , Skatt Midt - Norge og satsingsleder Akrim – medspillere :
mobil 91313887 eller e - post torgeir.strom@skatteetaten.no



STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE  

SVART ØKONOMI OG 

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET VED 

ANSKAFFELSER I  

KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI VIL GJØRE DET ENKLERE FOR KOMMUNER Å BEKJEMPE  
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Hva bør kommuner og fylkeskommuner gjøre for å hindre at useriøse 

aktører får tilgang til kontrakter? Hva bør de gjøre for å følge opp 

risikoanskaffelser? 

 

Svaret finnes i Samarbeid mot svart økonomis 10 strategiske grep. 

Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får tilgang til 

kontraktene i risikoanskaffelser som f.eks bygg, renhold, bilvask mv. 

Dokumentet er laget slik at det kan danne grunnlag for vedtak i 

kommunestyrene. 

 

I de strategiske grepene peker vi på de gode verktøyene som allerede 

finnes og gir veiledning på når, hvor og hvordan disse skal brukes.  
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STRATEGISKE GREP FOR Å HINDRE  

SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET  

VED ANSKAFFELSER I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER  

 

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) har utarbeidet 10 gode råd for å hindre svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.  

Man må: 

-Ta aktive grep for å motvirke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet - 

 

Å ta forholdsregler for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et samfunnsansvar som i 

særdeleshet påligger innkjøp i offentlig sektor. Å tillate useriøse aktører og kriminalitet i slike 

kontrakter har store konsekvenser. Svart økonomi og arbeidslivskriminalitet undergraver rettferdig 

konkurranse, arbeidstakernes rettigheter og finansieringen av velferd. Svart økonomi er også 

uforenelig med et godt tjenestetilbud. Svart økonomi skaper ikke verdier og velferd, men finansierer 

kriminell virksomhet. Dette må tas på alvor: 

 Vurder hvilke anskaffelser som har høy risiko for å bli utsatt for svart økonomi og 

arbeidslivskriminalitet. 

 Still høye krav til leverandører og underleverandører i disse anskaffelsene, slik at useriøse 

og kriminelle aktørene ikke får tilgang til kontraktene. 

 Følg opp disse anskaffelsene spesielt, ved å bruke de gode verktøyene som finnes og ved å 

gjennomføre nødvendig kontroll gjennom hele kontraktsperioden. 

Difi, BNL, Fellesforbundet og KS har utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre 

seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter, (Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter). 

Dette er ett av flere gode verktøy som åpenbart vil ha god effekt dersom de brukes aktivt, se side 10. 

SMSØ har sett behovet for å samle 10 gode råd for en anskaffelsesstrategi rettet spesifikt mot svart 

økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner.  Rådene tar utgangspunkt i 

beste praksis. Dette er ikke en fasit, men et grunnlag eller en mal den enkelte kommune og 

fylkeskommune kan ta utgangspunkt i for et slikt vedtak. 

Vedtaket bør utarbeides i samarbeid med partene i arbeids- og næringslivet lokalt. 
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1. TA ET KLART STANDPUNKT: VI SKAL IKKE HA SVART ØKONOMI ELLER 

ARBEIDSLIVSKRIMINALITET I VÅRE ANSKAFFELSER 

Vi skal rette en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. 

Gjennom innsatsen skal vi så langt det er mulig hindre at de useriøse og kriminelle aktørene får tilgang til 

kontraktene. Dette gjør vi ved å stille ekstra høye krav til leverandører og underleverandører der risikoen for 

svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er størst.  

Vi skal ha egne rutiner for oppfølging og sanksjonering av kontraktsbrudd i disse anskaffelsene. 

Vi rapporterer alle tilfeller av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet til kontrollmyndighetene og/eller politiet.  

2. RETT INNSATSEN INN DER RISIKOEN ER STØRST 

Risikoen for svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er etter Skatteetatens erfaring høy i enkelte typer 

anskaffelser, slik som f.eks: 

 Bygg og anlegg, rehabilitering mv 

 Renhold 

 Bilvask og bilpleie 

Selv om dette er typiske eksempler, må vi gjennomføre en konkret risikovurdering hos oss. 

Når risikoen er høy, stiller vi spesielle krav i kontraktene og vi har egne rutiner for oppfølging og sanksjonering: 

Vi retter en ekstra innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. 

3. GÅ KONKRET TIL VERKS - DETTE SER VI ETTER:  

For å sikre oss mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi må vi ha leverandører og underleverandører der: 

 Lønns- og arbeidsforhold er i orden 

 Registrering, oppgavelevering og betaling av skatter og avgifter er i orden 

 Tilstrekkelig fagkunnskap er på plass 

 Det er lett og oversiktlig å vite hvem vi handler med, hvem som jobber for oss, og hvem vi betaler til 

Vi stiller relevante kvalifikasjonskrav for å sikre oss at leverandøren har evne til å gjennomføre kontrakten ut 

fra disse punktene. Dette inkluderer også lovpålagte godkjenninger, slik som f.eks godkjenning i 

Renholdsregisteret. 

Billigst er ikke alltid best. Dersom et tilbud er unormalt lavt bør dette avvises. Dette krever at vi gjør en konkret 

vurdering av tilbudene. For å oppnå det beste forholdet mellom pris og kvalitet må det legges til rette for å 

vurdere kriterier som sosiale hensyn, kvalitet, innovasjon, miljø, livsløpskostnader, pris m.m. ved tildeling av 

kontrakter.   
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4. BEGRENS ANTALL LEDD I KONTRAKTSKJEDEN 

Ved å begrense antall ledd i kontraktskjeden gjør vi oppfølgingen lettere og mer effektiv. Samtidig blir det 

vanskeligere å skjule arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.  

Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter sier at leverandøren ikke kan ha flere enn to ledd 

underentreprenører i kjede under seg uten byggherrens skriftlige samtykke.  

Tilsvarende eller strengere begrensninger bør gjøres også i andre anskaffelser der vi vurderer risikoen som høy.  

5. SETT KRAV TIL FAGKUNNSKAP 

Ved å sette krav til faglærte og lærlinger sikrer vi kvalitet og seriøsitet både på kort og lang sikt. Bestemmelser 

for bruk av lærlinger generelt er under utarbeidelse av regjeringen. 

Eksempelvis er det i Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter satt et prosentkrav for  

arbeidede timer utført av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring, (minimum 40%). 

Videre er det satt et prosentkrav til arbeidede timer utført av lærlinger, (minimum 7%). Begge kravene kan også 

oppfylles av personer som er oppmeldt etter Praksiskandidatordningen, jf opplæringslova § 3-5. 

Prosentsatsene vil være under revisjon. I enkelte regioner eller prosjekter kan det være aktuelt å stille 

strengere krav. Det kan også etter de lokale forhold være aktuelt å stille ytterligere krav til enkelte fag. 

Endringer anbefales drøftet med partene i arbeidslivet og bransjene lokalt. 

I andre anskaffelser, der vi vurderer risikoen som høy, bør det stilles tilsvarende eller strengere krav til faglærte 

og lærlinger.  

6. VIT HVEM SOM ARBEIDER FOR OSS 

Vi kontraktsfester at alle underentreprenører i hele kontraktskjeden skal være kjent for oss før arbeidet tar til. 

Videre skal alle ansatte på prosjektet være navngitt før oppmøte. 

Vi kontraktsfester  at alle arbeidstakere skal bære gyldig HMS-kort der regelverket krever det.  

7. VIT HVEM VI BETALER TIL 

Vi kontraktsfester at all betaling i hele kontraktskjeden skal gå via bank, både til virksomheter og til ansatte. 

Difi's standard kontraktskrav gir eksempler på dokumentasjon som kan kreves fremlagt for å kontrollere at 

kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Vi skal kunne kontrollere at lønn og annen godtgjørelse faktisk har 

gått til den personen som har utført arbeidet. 

8. KREV INNSYN I RELEVANTE SKATTEOPPLYSNINGER 

Vi kontraktsfester at alle firma i kontraktskjeden skal gi oss fullmakt til å innhente relevante skatteopplysninger 

før kontraktsinngåelse og i hele kontraktsperioden. 

Dette gjør vi via Skatteetatens ordning Registerinfo (SKAV-skjema) eller tilsvarende ordning. 

Gjennom Registerinfo får vi bl.a tilgang til opplysninger om registrering for merverdiavgift, at 

merverdiavgiftsoppgaver og A-melding er levert de siste 6 månedene, og om skatter og avgifter er betalt.  
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9. GJENNOMFØR KONTROLLER 

Vi gjennomfører kontroller der risikoen er høy. Det betyr å legge inn tilstrekkelige ressurser på 

dokumentasjonsgjennomgang og stedlig kontroll for å sikre at kontraktens krav blir oppfylt. 

Kontroller skal gjennomføres i hele kontraktsperioden. 

Difis anbefalte standard kontraktskrav for lønns- og arbeidsvilkår gir oss adgang til å foreta anmeldte eller 

uanmeldte stedlige kontroller hos leverandør/underleverandør, og ved lokasjon der tjenesten utføres. En slik 

kontroll kan inkludere tilgang til lønns- og personalsystemer. 

Vi gjennomfører kontroll av HMS-kort og annen kontroll på arbeidsplassene. 

10. BRUK DE GODE VERKTØYENE SOM FINNES  

Difi har samlet gode verktøy for å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår. Dette finnes på nettstedet 

http://www.anskaffelser.no/sosial-dumping. 

KONTRAKTSKRAV 

Vi benytter Difi's standard kontraktskrav om lønns- og arbeidsvilkår som utgangspunkt for våre kontraktskrav i 

hele kontraktskjeden 

Vi skal kontraktsfeste sanksjoner i hele kontraktskjeden for brudd på kontraktskravene, herunder også sen 

innsending av dokumentasjon, samt dersom leverandøren ikke leverer egenrapporteringsskjema innen fastsatt 

frist. Tiltak og sanksjoner skal iverksettes ut fra bruddets alvorlighetsgrad og omfang. Mulige sanksjoner er 

retting, dagbøter, tilbakeholdelse av kontraktssum, stans og heving. 

Vi benytter bransjespesifikke seriøsitetskrav der disse finnes. 

For å sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter har Difi, BNL, Fellesforbundet og KS utviklet et sett egne 

seriøsitetskrav. Dokumentet brukes i sin helhet som et vedlegg til kontrakten. Bestemmelsene stiller bl.a krav 

til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBank eller tilsvarende 

leverandørregister og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører. 

OPPFØLGING 

Vi benytter Difi's veileder om beste praksis som utgangspunkt for arbeidet vårt med oppfølging av lønns- og 

arbeidsvilkår.   

Veilederen om beste praksis deler inn tiltakene i hva vi må, bør og kan gjøre. "Bør" og "kan"-tiltakene er ment 

for områder med høy risiko, slik som f.eks bygg, anlegg og rehabilitering mv, renhold, bilvask og bilpleie og 

andre anskaffelser etter en risikovurdering. Vi skal derfor bruke tiltakene i veilederen fullt ut (må, bør og kan) 

så langt det passer. 

I tillegg til vår egen oppfølging har både byggenæringen og bilbransjen  utviklet sine egne veiledere for valg av 

seriøse underentreprenører. Hovedleverandøren skal bruke malene og sjekklistene som en del av sitt 

kvalitetsystem. 
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SØK RÅD HOS PARTENE I ARBEIDS- OG NÆRINGSLIVET  

Disse gode rådene er utarbeidet som et utgangspunkt som kan passe i hele landet. Samtidig er det slik at det 

kan være store forskjeller fra sted til sted og fra fag til fag.  

Samarbeid mot svart økonomi anbefaler at et vedtak om en anskaffelsesstrategi rettet spesifikt mot svart 

økonomi og arbeidslivskriminalitet diskuteres med partene i arbeids- og næringslivet. 
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 SERIØSITETSBESTEMMELSENE FOR BYGG- OG ANLEGGSKONTRAKTER 

 

    

SERIØSITETSKRAV 

1.         HMS-KORT  

Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 

søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli 

bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 

kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

2.    PLIKTIG MEDLEMSKAP I  STARTBANK ELLER TILSVARENDE LEVERANDØRREGISTER  

Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 

registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og 

kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente 

SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden. 

3. KRAV OM FAGLÆRTE HÅNDVERKERE  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 

anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 

fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 

Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er 

utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i 

Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-

land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.  

Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 

oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren kan stanse 

arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en 

rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 

4.  LÆRLINGER  

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, 

samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at 

arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter 

kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. Kravene kan også oppfylles ved å 

benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer som er under 

systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 

Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land. 

Kravet kan oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører.  
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Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet kan byggherren tillate 

at prosentkravene ovenfor fravikes.  

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, 

sannsynliggjøre at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det fremlegges oversikt over 

antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

5. RAPPORTERINGSPLIKT TIL SENTRALSKATTEKONTORET FOR UTENLANDSSAKER  

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 

skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6.  

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på 

forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 

kvittering fra Altinn.  

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 

leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal 

betales av ham.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

6. INTERNKONTROLL. SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)   

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 

byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et 

internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens 

internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 

norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter 

kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å 

unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 
forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 
tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan 
gjøre seg forstått på. 

 
• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy 
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 
arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut 
på norsk eller engelsk.  

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 

byggherren anser det nødvendig.  
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Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan påberopes av 

byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan 

byggherren heve selv om leverandøren retter forholdene. Byggherren kan på  

samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger 

for byggherren. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

7. KRAV TIL LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR  

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har 

lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

 Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne kommer 

til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal lønns- 

og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med 

lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, 

skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike 

bestemmelser følger av tariffavtalen.  

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, 

arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene skal 

dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 

bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har 

skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav 

som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av 

allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov 

om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene. 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 

arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.  

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren kan påberopes av byggherren som 

grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 

underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren på samme måte kreve at 

leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 
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8.        BRUK AV UNDERLEVERANDØRER, HERUNDER INNLEID ARBEIDSKRAFT                                                                                             

Leverandøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd underentreprenører 

i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel 

fra byggherren, kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving.  

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal 

varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i     § 14-12a. 

Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.  

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal 

leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører 

med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. 

Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.  

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve 

at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen en rimelig 

frist, gitt ved skriftlig varsel.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

9.  KRAV OM BETALING TIL  BANK 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales 

til konto i bank. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

10.  MISLIGHOLD AV KONTRAKTSFORPLIKTELSER -  KONSEKVENSER FOR SENERE 

KONKURRANSER  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 

enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 

anskaffelser. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser. 

11.  REVISJON  

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos leverandøren 

og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å 

undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og 

dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under 

denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

 

  



12 

HVORFOR TRENGER VI POLITISKE VEDTAK? 

Vi har klippet følgende fra DIFI's veileder for Anskaffelsesstrategi: 

SAMMENHENG MELLOM ANSKAFFELSESSTRATEGI OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER  

Anskaffelsesstrategi vil være koblingen mellom politiske forventninger og daglig innkjøp av varer og 

tjenester. Hvordan dette kan styres og følges opp på ulike nivå vises i figuren.  

Den politiske ledelse tar stilling til hvilken 

innkjøpspolitikk – visjon og policy - 

virksomheten skal ha. En slik policy vil kunne 

være førende for alle anskaffelser og være 

viktig for å regulere forhold som ikke er 

hjemlet i lov og forskrift. Slike forhold 

omtales gjerne som strategiske 

innkjøpsinitiativ.  

Eksempler er samarbeid på tvers internt og 

eksternt, samfunnsansvar, små og 

mellomstore bedrifter, hensyn til miljø, 

innovasjon m.m. Har virksomheten en klar 

policy vil prinsippdiskusjoner ikke være en 

del av enkeltanskaffelser. Velger en 

virksomhet å ha et mål på for eksempel økt 

samfunnsansvar i strategien, vil dette 

forplikte til å jobbe målrettet mot å øke 

samfunnsansvar i anskaffelsene. Hvis 

behovet for innkjøper er å unngå 

prinsippdiskusjoner rundt samfunnsansvar i enkeltanskaffelser, kan det være riktigere å jobbe for å få 

på plass en anskaffelsespolicy.  

Administrativ ledelse følger opp gjennom å etablere og forankre en anskaffelsesstrategi i 

organisasjonen. En anskaffelsesstrategi gjelder for alt anskaffelsesarbeid i virksomheten, ikke bare 

det som håndteres av en sentral innkjøpsfunksjon/-avdeling.  

Arbeidet med implementering av anskaffelsesstrategien operasjonaliseres i handlings- og 

tiltaksplaner. I det daglige anskaffelsesarbeidet bruker organisasjonen anskaffelsesregelverket, 

håndbøker, retningslinjer og rutiner for gjennomføring av anskaffelser. For noen anskaffelser lages 

det kontraktstrategier, og for å ha et helhetlig perspektiv på et anskaffelsesområde etableres det 

gjerne en kategoristrategi for styring og oppfølging av en vare- eller tjenestekategori.  

Hele veilederen finner du her: 

http://www.anskaffelser.no/sites/anskaffelser/files/anskaffelsesstrategi_veileder.pdf 
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OM SAMARBEID MOT SVART ØKONOMI 

Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) arbeider holdnings- og handlingsendrende mot svart økonomi. 

SPLEISELAGET - UNGDOM 

Ungdom trenger kunnskap om sammenhengen mellom verdiskaping, skatt og velferd, samt starthjelp om 

rettigheter og plikter i arbeidslivet. 

Vi treffer 40 000 ungdommer årlig med undervisningsopplegget Spleiselaget i videregående skole. Vi tilbyr 

dataspillet Spleiselaget Byen for ungdomskole, spilt 46 000 ganger i 2015. 

Vi tilbyr også regnskapsopplæring til alle ungdomsbedrifter i regi av Ungt entreprenørskap. 

HANDLE HVITT –  FORBRUKERE 

Handle hvitt er en handlingskampanje, ikke en holdningskampanje!  Vi skal gjøre det enkelt for forbrukere å 

handle hvitt.  

I perioden 2011-2014 arbeidet vi bl.a med firmasjekken og en enkel måte å gjøre arbeid i hjemmet hvitt på, via 

nettstedet www.handlehvitt.no og aktiviteter i hele landet.  

Vi planlegger å komme med en ny utgave av Handle hvitt-kampanjen i 2016.  

NÆRINGSLIV –  MOT ARBEIDSLIVSKRIMINALITET 

Partene i arbeids- og næringsliv er viktige medspillere for kontrolletatene. Kontrolletatene får innspill om 

hvordan de kriminelle opererer, utviklingstendenser og konkrete tips om kriminelle miljøer og enkeltsaker.  

Vi har under arbeid en tipsrutine der partene i arbeidslivet løpende kan tipse kontrolletatene om 

arbeidslivskriminalitet. 

INNKJØP –  BESTE PRAKSIS  

SMSØ tar mål av seg til å påvirke innkjøpere i privat og offentlig sektor til å ta i bruk retningslinjer, rutiner og 

verktøy som holder kriminelle ute fra kontraktskjedene i bransjer som bygg og renhold.  

DEBATT 

SMSØ har gjennom mange år fulgt utviklingen av svart økonomi gjennom befolkningsundersøkelser. I tillegg til 

kunnskap om temaet, bidrar undersøkelsene til å sette agenda for samfunnsdebatten. 

Befolkningsundersøkelser utføres også for å avdekke hvilke tiltak befolkningen mener vil være nyttig i den 

videre kampen mot svart økonomi. 

Vi arrangerer debatter f.eks på Arendalsuka og andre konferanser nasjonalt og lokalt. Lokalt deltar SMSØ i 

samfunnsdebatten gjennom kronikker, leserinnlegg mv.  

 



SMSØ Midt - Norge

Offentlige innkjøp



Felles forståelse – felles samfunnsansvar



Akrim – et alvorlig samfunnsproblem



Trusselbildet

Mer systematisert og organisert kriminalitet

Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet

Bakmenn som utnytter arbeidstakere og organiserer
kriminelles etablering og infiltrering i det ordinære
markedet

Svart lønn som kamufleres ved fiktive fakturaer
fra underleverandører, som igjen benyttes til
fradrag for inngående mva

Større bruk av falsk ID og ulike selskaps -
strukturer med kjeder av underentreprenører
og stråselskaper.



Fiktiv fakturering – et eksempel

Hovedselskap

Fiktiv
underentreprenør

Arbeider 1

Betaling bank

Kontantuttak

Arbeidsgiver -
ansvar

Fakturaer

Arbeider 2

Hovedentreprenør

Byggherre

Fakturaer

Fakturaer

Betaling bank

Betaling bank

Ingen arbeidsgiveravgift (14,1%)

Fører fradrag for inngående mva på
fiktive fakturaer (25%)

Arbeiderne betaler ikke skatt på inntekt

Eiere og ansatte kan få penger ut fra
selskapet uten å skatte av det

Korrupsjon

Selskapet kan gi lavere anbud enn
seriøse konkurrenter



Konsekvenser for «alle»

Arbeidstakere
Manglende sikkerhet, vern, lønn og trygderettigheter

Seriøse bedrifter
Urettferdig konkurranse
Dårlig rekruttering til enkelte bransjer

Byggherrer
Usikkerhet ift ansvar, seriøsitet, kvalitet mv

Det norske samfunnet
T apte inntekter og mindre velferdsgoder
Legitimitet til det offentlige
Finansierer annen kriminalitet
Utfordrer den norske modellen



Medspillerne som virkemiddel

Tradisjonelt syn:
Redusere TILBUDET med

kontroll , sanksjoner og media

2004 – 2016
Ny kontekst i arbeidslivet

Redusere ETTERSPØRSELEN
ved å mobilisere medspillerne

Skal vi

Skal vi
krympe

handlingsrommet
til de kriminelle,

er medspillerne vårt
sterkeste virkemiddel



Byggebransjen tar ansvar

Registerinfo fra 01.01.2005

Veileder for valg av seriøse bedrifter
lansert 21.11.2014

Ny sentral godkjenning for ansvarsrett
fra 01.01.2016



Hvilket ansvar tar deres kommune?

Samarbeid mot svart økonomi har utarbeidet 10 gode råd:

1) Ta et klart standpunkt mot Arbeidslivskriminalitet!
2) Rett innsatsen der risikoen er størst
3) Gå konkret til verks – dette ser vi etter...
4) Begrens antall ledd i kontraktskjeden
5) Sett krav til fagkunnskap
6) Vit hvem som arbeider for dere
7) Vit hvem dere betaler til
8) Krev innsyn i relevante skatteopplysninger
9) Gjennomfør kontroller
10) Bruk de gode verktøyene som finnes



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: Q10  

Arkivsaksnr.: 16/2953    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FLATVALVEIEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 Det må avklares med Fylkeskommunen (STFK) om Frøya kommune kan stå for 

detaljprosjekteringen av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Dette for 

å få kjennskap til den totale kostnaden for prosjektet.  

 Frøya kommune tar inntil kr 500.000 av kostnadene for detaljprosjekteringen. 

Dette er et bidrag fra Frøya kommune som skal trekkes ifra det lokale bidraget 

ref. fylkestingsvedtak sak 139/15.   

Kostnadene dekkes over konto: 1100.18900 Overføringer fra private, prosjekt 

110027 Sarepta 

  

 Frøya kommune skal stå som byggherre etter de krav som dette innbefatter. 

 STFK starter med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbudet foreligger 

og kontrakt er tegnet for utførelsen. Grunnerverv er det Fylkeskommunen som 

gjennomfører. 

 STFK og kommunen må snarest fremforhandle en avtale om det økonomiske 

forholdet så snart den totale kostnaden er estimert 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Fylkestinget gjorde vedtak saksnr. 139/15 som gir anledning til å forskottere prosjektet Ny vei 

på Flatval under gitte forutsetninger. 

«Frøya kommune gis anledning til å forskottere prosjektet Ny vei på Flatval fra avkjøring 

flyplass til sving Langåsen. 



a) Fylkestinget ber fylkesrådmannen forhandle frem en avtale med Frøya kommune som 

tillater forskottering av utbygging med fratrekk av lokalt bidrag. Lokalt bidrag må 

reflektere lokalt næringslivs behov for framkommelighet og sikkerhet. 

b) Tilbakebetaling skjer nominelt etter 2023 og før 2027 

c) Avtalen godkjennes av fylkesutvalget. 

d) Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere om man kan gå bort fra krav om 

rekkefølgebestemmelser som følge av etablering av ny vei.» 

 

Status på tiltaket: 

1. Reguleringsplan for vegomleggingen er utført av Frøya kommune. Planen ble 

stadfestet av Frøya kommunestyre den 25.08.2010. Planen ble utarbeidet av Asplan 

Viak. 

2. Det er utarbeidet et forprosjekt av AsplanViak parallelt med reguleringsplanen hvor 

det er utarbeidet et kostnadsoverslag.  

Kostnadene for vegomleggingen og bygging av ny gangveg langs eksisterende Fv-716 

er i 2006-kroner beregnet til kr. 28,4 mill. Dette tallet er fremskrevet til 2014-kroner 

som da utgjør kr. 37,8 mill. 

 

3. Det er i september 2015 foretatt grunnundersøkelser i traseen. Dette ble utført av 

Multiconsult og rapport er utarbeidet, datert 07.09.2015. 

4. Fra Fylkeskommunen er det også et ønske om at kommunen er byggherre for 

prosjektet. 

5. Gjennom samtaler med STFK går det frem at pkt d) i vedtaket menes at de utsetter 

gang og sykkelvei. 

 

 

For at man skal få fortgang i planene bør det nå snarest igangsettes detaljprosjektering av 

anlegget inkludert anbudsdokumenter.  

I tillegg må STFK starte med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbud foreligger og 

kontrakt tegnet for utførelsen. Grunnerverv må Fylkeskommunen gjennomføre. 

 

 

Vurdering: 

 

Fylkeskommunen og kommunen må bli enig om det økonomiske forholdet gjennom en 

fremforhandlet avtale som skal behandles politisk i STFK og Frøya kommune. 

Det er viktig at det nå avklares om Frøya kommune er villig til å stå som byggherre, dette er 

nevnt av flere fra STFK som en mulighet. Dersom Frøya kommune skal stå som byggherre må 

det avklares med STFK om Frøya kommune kan stå for detaljprosjekteringen av anlegget 

frem til og med anbudsdokumenter. Så snart det foreligger politisk avklaring i kommunen 

angående byggherre, samt avklaring med Fylkeskommune om detaljprosjektering så utlyser 

Frøya kommune anbud for detaljprosjekteringen frem til og med anbud og kontraktsinngåelse 

med entreprenør.  



Frøya kommune har tidligere vært byggherre for miljøgata på Sistranda. I dette prosjektet 

hadde vi innleid byggeleder(Norconsult AS), mens kommunen v/teknisk sjef hadde 

prosjektledelsen. Dette prosjektet gikk greit uten spesielle problemer / utfordringer med at 

kommunen var byggherre. Det er kommunen som tar risikoen ved eventuelle problemer med 

gjennomføringen. 

Dersom kommunen nå skal være byggherre for FV-716 på Flatval må det inngås avtale som 

regulerer utbyggingen og ikke minst overtakelsen av anlegget etter ferdigstillelse. Kommunen 

stiller seg positivt til å være byggherre 

Kostnadene for detaljprosjekteringen er vanskelig å anslå, men dette vil ligge i en 

kostnadsramme på mellom 1 – 2 mill kr. Disse kostnader må i tilfelle forskotteres av 

kommunen mot senere tilbakebetaling ved fullfinansiering av anlegget, hvor kommunen bidrar 

med 500.000 som lokalt bidrag.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kitt Julie Hansen Arkiv: L32  

Arkivsaksnr.: 15/124    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

NYE VEINAVN/OMRÅDENAVN, SAMT ENDRING AV VEINAVN 

(OMADRESSERING)  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn/områdenavn og omadresseringer:  

-Veiadressenavn:  Sørburøyveien, Nordøyveien, Inntiveien, Staulvågveien. 

-Områdeadressenavn:  Sauøya, Kya, Halten, Tjønnøya, Vågøya, Kvalværet, Rottingen, 

Humlingsværet, Vågsværet, Storsauholmen, Litlsauholmen, Soløya, 

Kalvøya, Torvholmen.  

-Omadressering:  Naftadjupveien endres til Esnesbulandet.  

 

 

Vedlegg: 

1. Brev, datert 22.06.16, fra Språkrådet 

2. Diverse epostkorrespondanser fra ulike grendelag 

3. Brev, mottatt 22.08.16, fra Rita Rørseth m/flere 

4. Kartskisser 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Kommunestyret i Frøya gjorde i sitt møte 25.10.12, sak 158/12, vedtak om innføring av offisielle 

veiadresser for hele Frøya. I dag er ca 90 % av kommunens matrikkeladresser omgjort til 

veiadresser/områdeadresser. De siste prosentene gjelder en del bebygde øyer, og disse kommer nå. 

 

Navneforslagene er ikke kunngjort i avisa, men er sendt ut på høring til Frøya Grendelagsråd 

og Stednavntjenesten i Midt-Norge (språkrådet). Høringsfrist ble satt til 1. august 2016. 

 

Vi mottok høringssvar fra Språkrådet 22.06.16, men har bare delvis fått svar fra Frøya 

Grendelagsråd. De uttalelsene som vi har fått har kommet enkeltvis fra grendelagene, ikke 

som et felles vedtak fra Grendelagsrådet. 

 

Vi har også mottatt klage/forespørsel fra beboere som er tilknyttet adressen Naftadjupveien. 

De mener at navnet er feil og at det peker på et område ut i sjøen. De ønsker derfor at 

veinavnet endres til Esnesbulandet.  



 

Vurdering: 

Navneforslagene tar i hovedsak utgangspunkt i allerede godkjente stedsnavn. Dette er naturlig 

for de øyene som vi velger å områdeadressere. For å skille mellom stedsnavna og 

områdenavna så har vi lagt til endelsen a eller flertallsendelsen an der det er naturlig (Sauøya, 

Tjønnøya, Vågøya, Langøya, Huskassøyan). 

 

På Sørburøy og Inntian har vi valgt å benytte veinavn siden områdene er ganske store, samt at 

det finnes til dels tydelige veier. For å synliggjøre Inntian som sted har vi også valgt å endre 

vårt opprinnelige forslag fra Stormyrveien til Inntiveien. 

 

Vi har også valgt å se på øyene ytterst i Froan under ett og gir dem Halten som 

områdeadresse.  

 

Navneforslag Type Grendelagsrådet Språkrådet Innstilling 

Sørburøyveien Veinavn OK OK Sørburøyveien 

Nordøya/Nordøyveien Veinavn Nordøy/Nordøyveien Nordøyveien Nordøyveien 

Stormyrveien Veinavn OK Inntiveien Inntiveien 

Staulvågveien Veinavn OK OK Staulvågveien 

Sauøya Områdeadressering Sauøy OK Sauøya 

Kya Områdeadressering OK OK Kya 

Halten Områdeadressering OK OK Halten 

Tjønnøya Områdeadressering OK OK Tjønnøya 

Vågøya Områdeadressering OK OK Vågøya 

Kvalværet Områdeadressering OK OK Kvalværet 

Rottingen Områdeadressering OK OK Rottingen 

Langøya Områdeadressering OK OK Langøya 

Humlingsværet Områdeadressering OK OK Humlingsværet 

Vågsværet Områdeadressering OK OK Vågsværet 

Storsauholmen Områdeadressering OK OK Storsauholmen 

Litlsauholmen Områdeadressering OK OK Litlsauholmen 

Soløya Områdeadressering OK OK Soløya 

Huskassøyan Områdeadressering OK OK Huskassøya 

Kalvøya Områdeadressering OK OK Kalvøya 

Torvholmen Områdeadressering OK OK Torvholmen 

 

Rita Størseth har på et tidlig tidspunkt i navneprosessen kommet med merknader til bruken av 

veinavnet Naftadjupveien, uten at dette er blitt hensyntatt. Hun har på nytt tatt kontakt for å 

få endret veinavnet; denne gangen sammen med de øvrige beboerne tilknyttet samme 

veiadresse. Administrasjonen støtter forslaget til Størseth fordi Naftadjupet egentlig er et 

område i sjøen, og det er unaturlig at veien fører dit. Videre ligger både veien og bebyggelsen 

i sin helhet på Esnesbulandet. Skrivemåten av dette navnet er allerede godkjent og det trengs 

derfor ingen ny avklaring med språkrådet.  

 

Administrasjonen vil med bakgrunn i ovennevnte fremme følgende forslag til vedtak: 

Frøya kommune vedtar følgende veinavn/områdenavn og omadresseringer:  

-Veiadressenavn:  Sørburøyveien, Nordøyveien, Inntiveien, Staulvågveien. 



-Områdeadressenavn:   Sauøya, Kya, Halten, Tjønnøya, Vågøya, Kvalværet, Rottingen, 

Humlingsværet, Vågsværet, Storsauholmen, Litlsauholmen, 

Soløya, Kalvøya, Torvholmen.  

-Omadressering:  Naftadjupveien endres til Esnesbulandet 

 

 

 

 











Målestokk 1:2000   

16.06.2016























Re: Hei - Rita Rørseth https://outlooK. live. com/owa/.'v]ewmoael^KeaaiviessageiiemiKiie.

Re: Hei

Roy Jarle Gautvik

to 11. 08. 2016 07:15

Innboks

Til:Rita Rørseth <rita-rorseth@hotmail. no>;

Hei.

Jeg har ingen innvendinger mot adresseendring.

mvh Roy Gautvik.

Den 05. 08. 2016 22:47, skrev Rita Rørseth:

Det gjelder adresseendring til Esnesbulandet

lav l 18. 08. 201617:1'



Fra: Britt Ohrø [Britt.Ohro@froya.kommune.no] 

Til: Kitt Julie Hansen [Kitt.Julie.Hansen@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.09.2016 07:56:21 

Emne: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

Vedlegg:  

Til info 
Mvh Britt 
 
Fra: Ann Mary Bottenvik [mailto:annmary.bottenvik@gmail.com]  
Sendt: 1. september 2016 17:12 
Til: Britt Ohrø 
Emne: Re: Høring på veinavn/områdenavn 

 

Stølan kretslag har ingen merknader til forslag om områdenavn.I vår krets gjelder det 

Rottingen La merke til at på det ene kartet, ark nr. 4 , sto det Sørbuøyveien uten r. 

Feilskriving, formodentligvis. 

Med hilsen 

Ann Mary Bottenvik 

 

31. august 2016 kl. 12.43 skrev Britt Ohrø <Britt.Ohro@froya.kommune.no>: 

Hei igjen 

  

FK ber meg purre på denne. Nå haster det veldig.  

  

Mvh  

Britt Ohrø 

  

Fra: Britt Ohrø  
Sendt: 9. august 2016 11:42 
Til: Ann Kristin Kristoffersen; Arthur Gipling; Bente Bergsmyr, Dyrvik grendalag; Dyrvik grendalag v/Eirin 
Ervik Pedersen (eirinervik86@hotmail.com); Dyrøy Grendalag; Elbjørg Haugen, Sørburøy; Eli Bekken, 
Grendalaget Lyngblomsten; Elin Wahl, Bogøy velforening; Endre Gynnild; Grethe Lund, Titran Grendalag; 
Hamarvik Grendalag (hamarvikgrendalag@gmail.com); Hege Stordahl Bekken, Sula Grendalag; Ingebjørg 
Tobiassen, Trimhyttekomiteen; Ingrid Furberg, Uttian Grendalag; 'Klubben Grendalag v/ John Fritz Helsø'; 
Kristian Toralf Hallarskag, Grendalaget Lyngblomsten; Lars Vavik, Nesset grendalag; Lasse Ervik, Ervik 
Grendalag; Lilly Gården, Samfunnskomiteen, Sørburøy; 'Mausund Velforening v/ Dag Inge Mathissen'; 
Olav Vahlvaag, Kvisten; remy@eidsvaag.no; Siv Bente Bekken, Sistranda; Stølan kretslag, Ann Mary 
Bottenvik; Sula Grendelag,Edvin Paulsen; Synnøve Stordahl, Skjønhals kretslag; Vibeke Franck Sehm, 



Dahlø Grendalag; Åse Kristiansen, Flatval grendalag 
Emne: Høring på veinavn/områdenavn 

  

Hei 

På grunn av ferieavvikling har denne blitt liggende og det haster derfor veldig med 

tilbakemelding. Er det mulig at dere kan gi en tilbakemelding innen 14. august? 

  

Beklager at det blir så kort høringsfrist. 

  

  

Vennlig hilsen 

Frøya grendelagsråd 

  

  

Britt Ohrø 

sekretær 

_________________________ 

 
Frøya Frivilligsentral 

Postboks 50,  7261 Sistranda 

 

Mobil           95 91 90 40 

Tlf s.bord    72 46 32 00 

E-post:        post@froya.frivilligsentral.no 

web:            www.froya.frivilligsentral.no 

facebook:   Frøya Frivilligsentral 



  

  

  

Fra: post@froya.frivilligsentral.no [mailto:post@froya.frivilligsentral.no]  
Sendt: 9. august 2016 11:33 
Til: Britt Ohrø 
Emne:  

  

  

 

 
E-post fra og til Frøya kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista. 
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 
 



Fra: Britt Ohrø [Britt.Ohro@froya.kommune.no] 

Til: Kitt Julie Hansen [Kitt.Julie.Hansen@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.09.2016 07:55:51 

Emne: VS: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

Vedlegg:  

Fra Titran 
Mvh Britt 
 

Fra: grethe Lund [mailto:grethenabeita@hotmail.com]  
Sendt: 1. september 2016 17:29 
Til: Britt Ohrø 
Emne: RE: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

 

Har ingen innvendinger. 
mvh 
Grethe 
  

 
From: Britt.Ohro@froya.kommune.no 
To: Ann.Kristin.Kristoffersen@froya.kommune.no; Arthur.Gipling@froya.kommune.no; 
bente@hitraregnskapskontor.no; eirinervik86@hotmail.com; dyroy.grendalag@gmail.com; 
ellbjhau@online.no; eli.bekken@bewi.com; sig1189@hotmail.com; endre@gynnild.no; 
grethenabeita@hotmail.com; hamarvikgrendalag@gmail.com; stordahl-bekken@live.no; i-
tob@online.no; i-furberg@hotmail.com; klubbengrendalag@gmail.com; 
hallarskag@hotmail.no; laravavi@online.no; ljoh-erv@online.no; bj-gaard@online.no; 
dingm@online.no; olav.vahlvaag@gmail.com; remy@eidsvaag.no; sivoien@hotmail.com; 
annmary.bottenvik@gmail.com; edvin.paulsen@gmail.com; synnove58@live.no; 
vibeke.franck.sehm@stfk.no; aa.krist@online.no 
Date: Wed, 31 Aug 2016 12:43:06 +0200 
Subject: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

Hei igjen 
  
FK ber meg purre på denne. Nå haster det veldig.  
  
Mvh  
Britt Ohrø 
  

Fra: Britt Ohrø  
Sendt: 9. august 2016 11:42 
Til: Ann Kristin Kristoffersen; Arthur Gipling; Bente Bergsmyr, Dyrvik grendalag; Dyrvik grendalag v/Eirin 
Ervik Pedersen (eirinervik86@hotmail.com); Dyrøy Grendalag; Elbjørg Haugen, Sørburøy; Eli Bekken, 
Grendalaget Lyngblomsten; Elin Wahl, Bogøy velforening; Endre Gynnild; Grethe Lund, Titran Grendalag; 

Hamarvik Grendalag (hamarvikgrendalag@gmail.com); Hege Stordahl Bekken, Sula Grendalag; Ingebjørg 



Tobiassen, Trimhyttekomiteen; Ingrid Furberg, Uttian Grendalag; 'Klubben Grendalag v/ John Fritz Helsø'; 
Kristian Toralf Hallarskag, Grendalaget Lyngblomsten; Lars Vavik, Nesset grendalag; Lasse Ervik, Ervik 
Grendalag; Lilly Gården, Samfunnskomiteen, Sørburøy; 'Mausund Velforening v/ Dag Inge Mathissen'; 
Olav Vahlvaag, Kvisten; remy@eidsvaag.no; Siv Bente Bekken, Sistranda; Stølan kretslag, Ann Mary 
Bottenvik; Sula Grendelag,Edvin Paulsen; Synnøve Stordahl, Skjønhals kretslag; Vibeke Franck Sehm, 
Dahlø Grendalag; Åse Kristiansen, Flatval grendalag 
Emne: Høring på veinavn/områdenavn 
  
Hei 
På grunn av ferieavvikling har denne blitt liggende og det haster derfor veldig med 
tilbakemelding. Er det mulig at dere kan gi en tilbakemelding innen 14. august? 
  
Beklager at det blir så kort høringsfrist. 
  
  
Vennlig hilsen 
Frøya grendelagsråd 
  
  
Britt Ohrø 
sekretær 
_________________________ 
 
Frøya Frivilligsentral 
Postboks 50,  7261 Sistranda 
 
Mobil           95 91 90 40 
Tlf s.bord    72 46 32 00 
E-post:        post@froya.frivilligsentral.no 
web:            www.froya.frivilligsentral.no 
facebook:   Frøya Frivilligsentral 
  
  
  
Fra: post@froya.frivilligsentral.no [mailto:post@froya.frivilligsentral.no]  

Sendt: 9. august 2016 11:33 
Til: Britt Ohrø 
Emne:  
  
  
 

 
E-post fra og til Frøya kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista.  
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 



Fra: Britt Ohrø [Britt.Ohro@froya.kommune.no] 

Til: Kitt Julie Hansen [Kitt.Julie.Hansen@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.08.2016 15:28:24 

Emne: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

Vedlegg:  

Til info 
Mvh Britt Ohrø 
 

Fra: Remy Andre Strømskag [mailto:remy@eidsvaag.no]  
Sendt: 31. august 2016 13:00 
Til: Britt Ohrø 
Kopi: Ronny Brattland 
Emne: SV: Høring på veinavn/områdenavn 

 
Hei 
 
Intet og bemerke. 
 
Mvh 
Remy Strømskag 
 

Fra: Britt Ohrø [mailto:Britt.Ohro@froya.kommune.no]  
Sendt: 31. august 2016 12:43 
Til: Ann Kristin Kristoffersen; Arthur Gipling; Bente Bergsmyr, Dyrvik grendalag; Dyrvik grendalag v/Eirin 
Ervik Pedersen (eirinervik86@hotmail.com); Dyrøy Grendalag; Elbjørg Haugen, Sørburøy; Eli Bekken, 
Grendalaget Lyngblomsten; Elin Wahl, Bogøy velforening; Endre Gynnild; Grethe Lund, Titran Grendalag; 
Hamarvik Grendalag (hamarvikgrendalag@gmail.com); Hege Stordahl Bekken, Sula Grendalag; Ingebjørg 
Tobiassen, Trimhyttekomiteen; Ingrid Furberg, Uttian Grendalag; 'Klubben Grendalag v/ John Fritz Helsø'; 
Kristian Toralf Hallarskag, Grendalaget Lyngblomsten; Lars Vavik, Nesset grendalag; Lasse Ervik, Ervik 
Grendalag; Lilly Gården, Samfunnskomiteen, Sørburøy; 'Mausund Velforening v/ Dag Inge Mathissen'; 
Olav Vahlvaag, Kvisten; Remy Andre Strømskag; Siv Bente Bekken, Sistranda; Stølan kretslag, Ann Mary 
Bottenvik; Sula Grendelag,Edvin Paulsen; Synnøve Stordahl, Skjønhals kretslag; Vibeke Franck Sehm, 
Dahlø Grendalag; Åse Kristiansen, Flatval grendalag 
Emne: VS: Høring på veinavn/områdenavn 
 
Hei igjen 
  
FK ber meg purre på denne. Nå haster det veldig.  
  
Mvh  
Britt Ohrø 
  

Fra: Britt Ohrø  
Sendt: 9. august 2016 11:42 
Til: Ann Kristin Kristoffersen; Arthur Gipling; Bente Bergsmyr, Dyrvik grendalag; Dyrvik grendalag v/Eirin 
Ervik Pedersen (eirinervik86@hotmail.com); Dyrøy Grendalag; Elbjørg Haugen, Sørburøy; Eli Bekken, 



Grendalaget Lyngblomsten; Elin Wahl, Bogøy velforening; Endre Gynnild; Grethe Lund, Titran Grendalag; 
Hamarvik Grendalag (hamarvikgrendalag@gmail.com); Hege Stordahl Bekken, Sula Grendalag; Ingebjørg 
Tobiassen, Trimhyttekomiteen; Ingrid Furberg, Uttian Grendalag; 'Klubben Grendalag v/ John Fritz Helsø'; 
Kristian Toralf Hallarskag, Grendalaget Lyngblomsten; Lars Vavik, Nesset grendalag; Lasse Ervik, Ervik 
Grendalag; Lilly Gården, Samfunnskomiteen, Sørburøy; 'Mausund Velforening v/ Dag Inge Mathissen'; 
Olav Vahlvaag, Kvisten; remy@eidsvaag.no; Siv Bente Bekken, Sistranda; Stølan kretslag, Ann Mary 
Bottenvik; Sula Grendelag,Edvin Paulsen; Synnøve Stordahl, Skjønhals kretslag; Vibeke Franck Sehm, 
Dahlø Grendalag; Åse Kristiansen, Flatval grendalag 
Emne: Høring på veinavn/områdenavn 
  
Hei 
På grunn av ferieavvikling har denne blitt liggende og det haster derfor veldig med tilbakemelding. Er det 
mulig at dere kan gi en tilbakemelding innen 14. august? 
  
Beklager at det blir så kort høringsfrist. 
  
  
Vennlig hilsen 
Frøya grendelagsråd 
  
  
Britt Ohrø 
sekretær 
_________________________ 
 
Frøya Frivilligsentral 
Postboks 50,  7261 Sistranda 
 
Mobil           95 91 90 40 
Tlf s.bord    72 46 32 00 
E-post:        post@froya.frivilligsentral.no 
web:            www.froya.frivilligsentral.no 
facebook:   Frøya Frivilligsentral 
  
  
  
Fra: post@froya.frivilligsentral.no [mailto:post@froya.frivilligsentral.no]  
Sendt: 9. august 2016 11:33 
Til: Britt Ohrø 
Emne:  
  
  

 

 
E-post fra og til Frøya kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista.  
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 



Fra: Britt Ohrø [Britt.Ohro@froya.kommune.no] 

Til: Kitt Julie Hansen [Kitt.Julie.Hansen@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 31.08.2016 15:15:30 

Emne: VS: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

Vedlegg:  

Til info 
Mvh Britt Ohrø 
 

Fra: Siv Bente Bekken [mailto:sivoien@hotmail.com]  
Sendt: 31. august 2016 14:01 
Til: Britt Ohrø 
Emne: Re: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

 
Sistranda grendalag har ingen kommentarer til dette.  
 
Med vennlig hilsen Siv- Bente Bekken.  
 
Den 31. aug. 2016 kl. 12.44 skrev Britt Ohrø <Britt.Ohro@froya.kommune.no>: 

Hei igjen 
  
FK ber meg purre på denne. Nå haster det veldig.  
  
Mvh  
Britt Ohrø 
  

Fra: Britt Ohrø  
Sendt: 9. august 2016 11:42 
Til: Ann Kristin Kristoffersen; Arthur Gipling; Bente Bergsmyr, Dyrvik grendalag; Dyrvik 
grendalag v/Eirin Ervik Pedersen (eirinervik86@hotmail.com); Dyrøy Grendalag; Elbjørg 
Haugen, Sørburøy; Eli Bekken, Grendalaget Lyngblomsten; Elin Wahl, Bogøy velforening; 
Endre Gynnild; Grethe Lund, Titran Grendalag; Hamarvik Grendalag 
(hamarvikgrendalag@gmail.com); Hege Stordahl Bekken, Sula Grendalag; Ingebjørg 
Tobiassen, Trimhyttekomiteen; Ingrid Furberg, Uttian Grendalag; 'Klubben Grendalag v/ 
John Fritz Helsø'; Kristian Toralf Hallarskag, Grendalaget Lyngblomsten; Lars Vavik, 
Nesset grendalag; Lasse Ervik, Ervik Grendalag; Lilly Gården, Samfunnskomiteen, 
Sørburøy; 'Mausund Velforening v/ Dag Inge Mathissen'; Olav Vahlvaag, Kvisten; 
remy@eidsvaag.no; Siv Bente Bekken, Sistranda; Stølan kretslag, Ann Mary Bottenvik; 
Sula Grendelag,Edvin Paulsen; Synnøve Stordahl, Skjønhals kretslag; Vibeke Franck 
Sehm, Dahlø Grendalag; Åse Kristiansen, Flatval grendalag 
Emne: Høring på veinavn/områdenavn 
  
Hei 
På grunn av ferieavvikling har denne blitt liggende og det haster derfor veldig med 
tilbakemelding. Er det mulig at dere kan gi en tilbakemelding innen 14. august? 
  
Beklager at det blir så kort høringsfrist. 



  
  
Vennlig hilsen 
Frøya grendelagsråd 
  
  
Britt Ohrø 
sekretær 
_________________________ 
 
Frøya Frivilligsentral 
Postboks 50,  7261 Sistranda 
 
Mobil           95 91 90 40 
Tlf s.bord    72 46 32 00 
E-post:        post@froya.frivilligsentral.no 
web:            www.froya.frivilligsentral.no 
facebook:   Frøya Frivilligsentral 
  
  
  
Fra: post@froya.frivilligsentral.no [mailto:post@froya.frivilligsentral.no]  
Sendt: 9. august 2016 11:33 
Til: Britt Ohrø 
Emne:  
  
  

 

 
E-post fra og til Frøya kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista. 
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 

<skann.pdf> 



Fra: Britt Ohrø [Britt.Ohro@froya.kommune.no] 

Til: Kitt Julie Hansen [Kitt.Julie.Hansen@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.08.2016 12:32:42 

Emne: VS: Høring på veinavn/områdenavn 

Vedlegg:  

 
Hei Kitt  
Da kom den første. 
 
Mvh Britt 

Fra: Bjoern Otto Gaarden [mailto:bj-gaard@online.no]  
Sendt: 9. august 2016 12:27 
Til: Britt Ohrø 
Emne: Re: Høring på veinavn/områdenavn 

 
Jeg vil rette en feil Frøya kommune har tatt seg til, Sørburøya, Sauøya, Nordøya sier vi på 
dialekt men de heter Sørburøy, Sauøy og Nordøy skrives det. Vi sier Dyrøya og 
Dærvikan også, men det skrives Dyrøy og Dyrvik. Prøv å huske dette. 
  
Mvh. Lilly. 
  
  
Den 09.08.2016 11:41, skrev Britt Ohrø: 

Hei 

På grunn av ferieavvikling har denne blitt liggende og det haster derfor veldig med 

tilbakemelding. Er det mulig at dere kan gi en tilbakemelding innen 14. august? 

  

Beklager at det blir så kort høringsfrist. 

  

  

Vennlig hilsen 

Frøya grendelagsråd 

  

  

Britt Ohrø 



sekretær 

_________________________ 

 
Frøya Frivilligsentral 

Postboks 50,  7261 Sistranda 

 

Mobil           95 91 90 40 

Tlf s.bord    72 46 32 00 

E-post:        post@froya.frivilligsentral.no 

web:            www.froya.frivilligsentral.no 

facebook:   Frøya Frivilligsentral 

  

  

  

Fra: post@froya.frivilligsentral.no [mailto:post@froya.frivilligsentral.no]  
Sendt: 9. august 2016 11:33 
Til: Britt Ohrø 
Emne:  

  

  

 

 
E-post fra og til Frøya kommune er offentlig. Bevaringsverdig epost arkiveres og blir dermed synlig på postlista.  
Ta miljøhensyn - vurder om du virkelig må skrive ut denne e-posten. 



Fra: Berit Sandnes [berit.sandnes@sprakradet.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi: 'post@kartverket.no' [post@kartverket.no]; Kitt Julie Hansen 

[Kitt.Julie.Hansen@froya.kommune.no] 

Sendt: 22.06.2016 12:22:49 

Emne: Frøya kommune - 20 område- og veiadresser - tilråding 

Vedlegg: image001.png; Frøya kommune - områdeadresser- tilråding.docx 

Her er navnekonsulentenes tilråding om tjue adressenavn og områdeadresser i Frøya kommune. Eposten 
går i kopi til Kartverket.  
 
Med vennlig hilsen 
Berit Sandnes 
Sekretær for stedsnavntjenesten for Midt-Norge 

 
berit.sandnes@sprakradet.no 
Mobil 941 62 576 
 
 



 
 

  Stedsnavntjenesten for Midt-Norge 
 
 

             Språkrådet                                                                TELEFON                 E-POST                                      INTERNETT 

                 Postboks 8107 Dep                                                   941 62 576              post@sprakradet.no                     www.sprakradet.no 
                 0032 Oslo 
 

  

┌      ┐ 
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Frøya kommune – 20 områdeadresser og veiadresser 

 
Vi viser til brev fra Frøya kommune datert 16.06.2016, med forespørsel om tilråding for skrivemåten for tjue 

område- og veiadresser.   

 

Her er en liste med tilrådingene fra navnekonsulentene, med eventuelle merknader i kommentarfeltet.  

 

Kommunens 

navneforslag 

Merknad fra 

kommunen: 

Navnekonsulent-

enes tilråding  

Merknad / Begrunnelse 

Sørburøyveien Veiadressering - 
Sørburøya 

Sørburøyveien Vi ser at Sørbuøya også er godkjent form 

(den er brukt på ØK), men Sørburøyflesa 

er vedtatt form. Hør med lokalkjente om 
ikke uttalen er med r.  

Nordøya/ 

Nordøyveien 

Veiadressering - 

Sørburøya 

Nordøyveien Tilrår tillegget -veien for å skille mellom 

øya og adressenavnet. 

Stormyrveien Veiadr. - Inntian  

Alternativt område-
adressering Inntian. 

Stormyrveien, 

Inntiveien 

Områdeadressering er neppe hensikts-

messig med så mange hus, men for å 

synliggjøre navnet Inntian, kan Inntiveien 

brukes som veinavn.  

Staulvågveien Veiadr. Inntian OK  

Sauøya Omr.adr.  OK  

Kya Omr.adr.  OK  

Halten Omr.adr.  OK  

Tjønnøya Omr.adr.  OK  

Vågøya Omr.adr. OK  

Kvalværet Omr.adr.  OK  

Rottingen Omr.adr.  OK  

Langøya Omr.adr. OK  

Humlingsværet Omr.adr. OK  

Vågsværet Omr.adr. OK  

Storsauholmen Omr.adr. OK  

Litlsauholmen Omr.adr. OK  

Soløya Omr.adr. OK  

Huskassøyan Omr.adr. OK  

Frøya kommune 

Att. Kitt Julie Hansen 

 

postmottak@froya.kommune.no 

 

 

 

 
 

Deres ref.  Vår ref.                                                              Dato 



 

Side 2 av 2 
 

Kalvøya Omr.adr. OK  

Torvholmen Omr.adr. OK  

 

 

 

 

Vi ber om at kommunen sender oss kopi av det endelige vedtaket på adressenavna, jamfør Lov om 

stadnamn. Vi minner kommunen om at nye adressenavn også skal meldes inn til Sentralt 

stedsnavnregister (SSR) v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 12 i 

stedsnavnloven.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Eli Johanne Ellingsve          Tor Erik Jenstad   

navnekonsulent        navnekonsulent   

 

 

Berit Sandnes 

sekretær 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 

 

 

 

Kopi: Kartverket Landdivisjonen, 3507 Hønefoss 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 210  

Arkivsaksnr.: 16/2886    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet, utvalg for Kultur og Næring 

 

TERTIALRAPPORT, 2 TERTIAL 2016 - KULTUR OG NÆRING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Tertialrapporten for Kultur og Næring 2.tertial 2016, tas til orientering 

 

 

Vedlegg: 

Tertialrapport Kultur og Næring 2.tertial 2016 

 

 

Saksopplysninger:   

Kultur og Næring har god kontroll på regnskapet totalt sett. Det er noen utfordringer på 

Frøya kultur og kompetansesenter, men rådmannen sammen med virksomhetsleder følger med 

utviklingen.  

 

Vurdering: 

Budsjettet for Frøya kultur og kompetansesenter er bygd opp på en slik måte at det blir store 

avvik på både kostnadssiden og inntektssiden, og som gjør at regnskapet i forhold til 

budsjettet kan bli uoversiktlig. Dette gjelder f.eks. at Frøya kultur og kompetansesenter er 

budsjettert uten et budsjett for artistutgifter, men er budsjettert med inntekter på arrangement, 

som tilsier at det er helt nødvendig med slike utgifter. Det vil si at budsjettet er 

resultatbudsjettert på dette punktet for 2016. 

 

Rådmannen planlegger å endre på denne praksisen, slik at budsjettet for Frøya kultur og 

kompetansesenter blir et bedre verktøy for Kultur og Næring i 2017. 

 

 

 

 



 
Kultur og Nærings tertialrapport 2.tertial 2016 

 
 

Kultur og Næring, har god kontroll på budsjettet. Det er utfordringer på Frøya kultur og 

kompetansesenter, men rådmannen og virksomhetsleder følger med på utviklingen, og 

mener at grepene som ble tatt tidligere i år på budsjettet til FKKS rettet opp skjevhetene i 

budsjettet. Det vil også alltid være en forsinkelse i inntektene til FKKS som blir regnskapsført 

i påfølgende måned. Inntektene til aktiviteter som er gjennomført i august vil derfor ikke bli 

regnskapsført før i september.  

Sykefravær Rammeområdet Kultur og Næring 
Virksomhet Egenmeldi

ng 1-16 

dager 

Sykemel

ding 1-16 

dag 

Sykemel

ding 17-

56 dag 

Sykemeldi

ng 56 dag 

Totalt Permi

sjoner 

Nærvær 

 

Kultur og 

Næring 

 

0,2% 

 

0,5% 

 

0 

 

10,5% 

 

11,2% 

 

0,5% 

 

88,3% 

Kultur og næring har få ansatte. Så når det kommer et par sykemeldinger så blir 

fraværsprosenten høy 

Verbal del 
 

Virksomhet: Kultur og næring 

Navn leder: Marit Wisløff Norborg 
 

 

Status i arbeidet med fokusområder/ mål for virksomheten 

Mål: Frøya er en attraktiv og blomstrende kulturkommune.  

 Skape gode relasjoner mellom innbyggere, frivilligheten og næringslivet.  

 Bruke kulturplanen som et overordnet strategidokument.  

 Stimulere til at alle får delta aktivt i kulturlivet.  

 

opprinnelig 

Budsjett 

2016

Budsjette

ndring

Budsjett 

inkl. 

endring 

2016

Regnskap 

pr 2.tertial Avvik i NOK

Budsjett inkl. endring 

for hele 2016

ALLE 4 011 672 -627 136 3 384 536 3 400 908 -16 371         4 913 661

Kultur 4 284 049 -484 888 3 799 162 3 436 780 362 381 5 800 697

Frøya kultur- og kompetansesenter -272 377 -142 248 -414 625 -35 873 -378 753       -887 036



 

Om virksomheten - tjenesteproduksjon 

Kultur og næring er fortsatt inne i en organisasjonsprosess i regi av Lederskap AS. Fokuset 
er å se på arbeidet og oppgavene til kultur og næring. Prosessen er ferdig, men en ser nå 
videre på arbeidet da virksomhetsleder for kultur og næring er ansatt. Rådmannen ser på 
muligheten for hvordan kan strategi og utvikling, kobles sammen med kultur og næring 
rent organisasjonsmessig. De to virksomhetene har nå samme virksomhetsleder.  
 

 
 

Sykefravær og nærvær 

Bemanning 2. tertial 

Antall ansatte 11 

Antall årsverk 8,03 

Sykefravær % 11,2 

Nærvær 88,3 

Kommentarer: 

Tidligere virksomhetsleder Maciej Karpinski har permisjon som ansatt i Frøya kommune fram 

til 31.12.16. Rådmann har i den forbindelse ansatt virksomhetsleder Marit Wisløff Norborg. 

Hun deler stillingen som virksomhetsleder for kultur og næring og strategi og utvikling. En 

medarbeider i Frøyahallen har hatt permisjon i 50 prosent stilling og er nå tilbake i hallen. En 

kulturmedarbeider er erstattet ut 2017 i 80 prosent stilling som finansieres over lønn 

tidligere virksomhetsleder. 

Sykefraværet 1. kvartal var på 10,4 %, mot 2. kvartal på 11,2 %. Nærværet reduseres derfor 

fra 89,6 til 88,3 %. 

Andre kvartal viser regnskapet på 4100 kultur et mindre forbruk kr. 350 000. Noen poster 

har et overforbruk. Dette er leie av lokaler. Andre kulturaktiviteter og faste avgifter. Her vil 

det bli foretatt budsjettjusteringer. Utstyrsentralen (BUA) fikk kr. 400 000 fra 

Gjensidigestiftelsen og de har nå brukt ca kr. 100 000 2. kvartal. BUA vil ha oppstart i løpet 

av oktober.  

Avtalen med leie av Bonenget er sagt opp, og det arbeids med å finne løsninger for eier.  

Kultur og kompetansesenter 

Antall kulturarrangementer: 8 

Antall kinoforestillinger: 44 

Driftsresultat 2.tertial viser følgende: 

Driftsutgifter Budsjett Avvik 

679 569,- 483 056,- - 196 513,- 

Driftsinntekter Budsjett Avvik 

674 707,- 854 659,- - 179 952,- 



 

2.tertial er preget av «sommertid» med bl.a. ferieavvikling i juli (stengt), og redusert mengde 

kulturelle aktiviteter i siste halvdel av juni, samt første halvdel av august. 

Som en følge av dette har vi selvsagt også en merkbar reduksjon av inntekter, men også noe 

reduksjon på driftsutgiftene – dog ikke lønnsutgiftene. 

Lydtekniker er økt fra 50 % til 80 %, som finansierer seg selv med økt inntekt i Frøya kultur- 

og kompetansesenter.  

Mobilt lydanlegg til kr. 150 000 er kjøpt inn fra investeringsmidler og er hyppig brukt.  

Frøya Bibliotek 

Biblioteket har et budsjett på kr. 952 853 for 2016. Regnskap for  2 kvartal, er på 300 061 

NOK. Det betyr at biblioteket har brukt kr. 52 622. Bibliotek har vanlige, faste utgifter, som 

er nødvendige. Det er innkjøp av bøker, bokbusstjenester og lisenser. Bibliotek kjøper også 

aviser og tidsskrifter og det er avsatt lite penger til dette. Det er ca kr. 8 327 for et kvartal.. I 

2 kvartal for lønn, fast ansatte, hadde biblioteket et overforbruk på kr. 54 407. Det er også et 

overforbruk på vikarlønn på kr. 12 818, men dette vil bli dekt inn fra refusjonskrav NAV. I 

tilleg har biblioteket brukt kr. 41 857 NOK på overtid, men har ikke gått over 

stillingsprosenten.  Overtid var nødvendig for at bibliotek skal fungere på en vanlig måte.  

Frøyahallene 
Når det gjelder Frøyahallene så har det meste dreid seg om ombyggingen av Idrettshallen og 
byggingen av ny basishall. Målet vårt var å klare å få til ombyggingen så skånsomt som mulig 
for våre leietakere og det har vi så absolutt klart. V har tilsammen under hele perioden bare 
vært stengt i 14 dager. 
Vi har i tillegg fått pusset opp terapibadet og fuget opp bassenget i terapibadet. Vi har lagt 
tilrette for at Frøya IL har fått i gang en basketavdeling og de skal begynne med å spille 
seriespill i høst. 
Vi har jobbet med å få på plass BUA Frøya (utstyrssentralen) og der er vi snart klar til å starte 
opp. 
Det er inngått avtale med Sistranda skole om bruk av møterommene til klasserom for 
6.trinn. De bruker også amfiet til musikkundervisningen og valgfaget sal & scene. 
Vi har også gitt treningstilbud til flykningene. Til å begynne med så holdt de på for seg selv, 
men nå har vi fått koblet dem sammen med volleyball-gjengen noe som ser ut til å fungere 
veldig bra. 
Frøyahallene holder sitt budsjett for 2. kvartal.  

Frøya Frivilligsentral 

Frøya frivilligsentral har et mindreforbruk på kr. 154 000. Dette skyldes at sentralen hadde 

stengt i sommer og det er ikke innleid vikarer for daglig leder. Renholdsutgifter på kr. 40 000 

er ikke fordelt til teknisk.  



Noen aktiviteter som kan nevnes i denne perioden er; 

Allsang på sentralen, eldrekafè, frivilligkveld, språkkafè, temakafè for kreftrammede og 

demens, strikkekafè, syng med barn, Polsk Frøya dag, Litauisk Frøya dag, Påskeaktivitet 

Sentralen er besøkt av 100 – 150 personer  pr uke. 

Investeringsprosjekter  

Nummer Navn Tidligere års 
budsjett 

Årets 
budsjett 

Total 
budsjett 

Regnskap 

      

 Basishall      

Kommentarer: 

Prosjektleder har arbeidet med sluttregnskap for utbetaling av tippemidler for basishall, 
hallgulv og garderober. Vi har fremdeles ikke mottatt sluttfaktura fra Kystbygg AS og denne 
bør vi ha mottatt før endelig regnskap kan avlegges. Dette for at man skal få et riktig bilde av 
hele prosjektet og slipper å lage et nytt regnskap for basishallen når sluttbevilgningen av 
tippemidler forhåpentligvis tildeles i 2017. 
 
Prosjektleder har purret Kystbygg. I tillegg kan man ikke gi ferdigattest på garderober før de 
er tilknyttet avløp og dette vil ikke skje før i løpet av neste uke. 
 
Prosjektleder vil i løpet av uke 41 ha klart et sluttregnskap som så skal revideres av 
revisjonen før oversendelse til fylkeskommunen for utbetaling. Forutsetningen er imidlertid 
at det da foreligger sluttfaktura fra Kystbygg AS.  
 
 
Investeringsprosjektet FKK senteret – Mobilt lydanlegg 150 000.  



Investeringer helhetlig idrettspark.  

Hoved- 
prosjekt 

Under- 
prosjekt 

Anleggs- 
nummer 

Ref.nr 
spillemidler 

UTBETALT 
2016 

Prosjektnummer/  
Bevilgning fra  
Grønne konsesjoner 
  

      

Marka-prosjektet     551423 – kr. 200.000 

 Steinalderløypa 
m/gapahuk 

1620 000 308 WQGNG6   

 O-kart/Sprintkart 1620 000 309 CWCXWX KR. 22.616  

 Sykkel-stie 1620 000 310 ZEKSEY   

      

Sjøsport     551424 – kr. 400.000 

 Klubbhus 1620 052 602 WUUVVQ   

      

Uteområder 
Sistranda skole 

    551425 – kr. 600.000 

 Ballbinge 1620 010 110 HEBRDJ   

 Skateboard 1620 010 109 DWQMPG   

 Bevegelsesløype 1620 010 111 YFEJ31   

      

Frøyahallen     551359 
Bevilg 18 mill, k-sak 03/15 
Bevilg 4.368.125 , sak  
113/16 

 Nytt gulv     

 Garderober     

 Basishall     

      

Frøya Storhall      

(Eget AS) Selve storhallen 1620 000 304 PK77KA   

      

 Klatrehallen 1620 000 305 SGDX8W   

 Ekstra garderobe 1620 000 306 Q3PDH2   

 Sosialt 
rom/styrketrening
srom 

1620 000 307 3XJCSQ   
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/2748    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
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