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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende sted: 

 

www.froya.kommune.no. 

 

 

Melding til medlemmene: 

 

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

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

 

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

Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom C. 
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FRØYA KOMMUNE 
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033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/18 Formannskapet 15.01.2018 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 05.12.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.12.17 
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FRØYA KOMMUNE 
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15.01.2018 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Forslag interkommunalt samarbeid 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 - brev til kommuner 

Konseptvalgutredning for vegtransport i Orkdalsregionen. 

Referat  styremøte LNVK 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 8. desember 2017 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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53/16 Kommunestyret 28.04.2016 

173/16 Formannskapet 06.12.2016 

27/17 Formannskapet 07.02.2017 

3/18 Formannskapet 15.01.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Sluttregnskap av 5.12.2017 for prosjekt omsorgsboliger «Heia» godkjennes 

 

 

BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA - HEIA - SLUTTREGNSKAP  

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 07.02.2017 sak 27/17 

 

Vedtak: 

  
1.  Anbud på 5 omsorgsboliger «Heia» antas i samsvar med anbudsinnstilling. Det tas kontakt med 

Kystbygg AS som gunstigste anbyder med sikte på etablering av kontrakt.  

2. Det sendes søknad til Husbanken om finansieringstilskudd i samsvar med kostnadsoppsett.  

3.  Det forutsettes finansiering i samsvar med kostnadsoppsett med 45 % investeringstilskudd fra 

Husbanken og 55 % opplåning i Kommunalbanken.  

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2016 sak 173/16 

 

Vedtak: 

 

Formannskapets behandling i møte 06.12.16: 

 

Rådmanns forslag: 

 

1. Anbud på 5 omsorgsboliger «Heia» antas i samsvar med anbudsinnstilling. Det tas kontakt med 

Kystbygg AS som gunstigste anbyder med sikte på etablering av kontrakt. 

2. Det sendes søknad til Husbanken om finansieringstilskudd i samsvar med kostnadsoppsett. 

3. Det forutsettes finansiering i samsvar med kostnadsoppsett med 45 % investeringstilskudd fra 

Husbanken og 55 % opplåning i Kommunalbanken. 

 

Falt enstemmig. 

 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av re. Kristin Reppe Storø: 

 

«Saken utsettes med tanke på prosessen som skal skje i Planforum førstkommende uke. Søknad sendes likevel til  

husbanken, da intensjonen pr dd er at boligen skal bygges på den tiltenkte tomta» 
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Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.04.2016 sak 53/16 

 

Vedtak: 

1. Det utarbeides reguleringsplan med planbeskrivelse og ROS – analyse for tomt mellom Kommunehus 

og TOBB Sistranda. 

2. Det utarbeides tegninger for rammesøknad og prisinnhenting på omsorgsbolig. 

3. Pristilbud fra On arkitekter og ingeniører AS aksepteres. 

4. Kostnadene, kr 166 000,- dekkes ved låneopptak. Lånebeløpet legges til den samlede byggekostnaden + 

moms, som gir grunnlag for husleie. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2016 sak 36/16 

 

Vedtak: 

1. Det utarbeides reguleringsplan med planbeskrivelse og ROS – analyse for tomt mellom Kommunehus 

og TOBB Sistranda. 

2. Det utarbeides tegninger for rammesøknad og prisinnhenting på omsorgsbolig. 

3. Pristilbud fra On arkitekter og ingeniører AS aksepteres. 

4. Kostnadene, kr 166 000,- dekkes ved låneopptak. Lånebeløpet legges til den samlede byggekostnaden + 

moms, som gir grunnlag for husleie. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

Sluttregnskap for omsorgsboliger «Heia» av 5.12.2017 

 

Saksopplysninger:   

Saken gjelder prosjekt «Heia» som består av 5 omsorgsboliger pluss fellesareal/personalbase oppført i Øverveien 

11a-f på Sistranda. Det omfatter 4 stk. 2-roms leiligheter og 1 stk. 3-roms. 

Prosjektet ble vedtatt igangsatt i møte i Formannskapet 7.2.2017 basert på budsjett oppsatt på grunnlag av anbud 

fra Kystbygg. Budsjettramme var kr. 11.505.145,-. 

Prosjektet er fullført med endelig kostnad 11.407.352,- iht. sluttregnskap av 5.12.2017. Dvs. ca. 90.000,- under 

budsjett. 

Gjennomsnittlig kostnad pr. boenhet er kr. 2.281.470,- 

Søknad om utbetaling av Husbanktilskudd 45% av kostnader med kr. 5.133.308,- er sendt. 

 

Vurdering: 

Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatt budsjettramme og rådmannen anbefaler at sluttregnskap av 5.12.2017 

godkjennes. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Byggeprosjekt i samsvar med reguleringsplan 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Behov for ca. 54.000,- kr mindre i kommunal finansiering enn antatt i budsjett. 

Husleie forutsettes å dekke FDV kostnader og kommunens finansieringskostnader. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 
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/ Kommunestyret  

 

FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

for resten av eiendommen. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om tomtekjøp fra Hamos Forvaltning IKS. 

Kartutsnitt som viser omsøkt areal 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

 

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

  

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

  

Saksopplysninger:   

 

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

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

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

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

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

 

Vurdering: 

 

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

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

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

industriområde og tilhørende grøntområde er nå plassert i ytterkant av Hamos sin eiendom, men innenfor område 

som i kommuneplanens arealdel er avsatt til industriområde. Det omsøkte arealet vil bli en naturlig del av 

trafikkarealet på Hamos sin eiendom. 

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

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

 

Forhold til overordna planverk: 

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

i området i dag. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Salgsinntekter til kommunen 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 
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KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

30 540 kr. 

 

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

 

 

Vedlegg: 

 

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

Aksjebok Kystlab-Prebio AS 

 

Saksopplysninger:   

 

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

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

aksje, totalt kr 642 520.  

 

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

aksjene. 

 

Vurdering: 

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

anbefaler at dette finansieres fra reserverte tilleggsbevilgninger. 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 419 460 kr 
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NY HOVEDBANKAVTALE 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

 

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

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

avtalens utløp. 
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BOBILTØMMING: ANBUD BYGGING OG DRIFT  

 

Sakspapirene vil bli omdelt på rødt papir i møte. 
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NMK FRØYA - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL KJØP AV GRUNN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune avslår søknaden på kr. 200.000,-  fra NMK Frøya til støtte av erverv av grunn gnr. 8, 

bnr. 221 ved Frøya Flyplass. 

 

Vedlegg:  

 

NMK vedlegg 

    

 

Saksopplysninger:   

 

NMK Frøya har kjøpt arealet gnr 8 bnr. 221 ved Frøya flyplass. Dette ønsker de å benytte til 

aktiviteter rettet mot barn og unge. Her nevnes Barnekreftavdelingen i Trøndelag, Moa, Øvergården, 

Øytun samt egne arrangementer som for eksempel. Tour of Norway for kids. 

 

Frøya kommune har ikke avsatt midler i budsjett for støtte til idretten utover de midlene som 

utdeles til lag og organisasjoner årlig på bakgrunn av aktivitet. Frøya kommune finner derfor ikke å 

kunne støtte NMK Frøya med midler til erverv av grunn. 

NMK Frøya har kjøpt eiendommen av Frøya Flyplass DA for kr. 200 000. 

NMK Frøya viser til at Frøya kommune tidligere har «kjøpt og ervervet Eiendommer/areal til slike 

formål, her kan nevnes Frøya Storhall, Frøya Idrettshall, Frøya Idrettspark osv.» heter det i søknaden. 

NMK Frøya ber om at kommunen tar hele eller deler av kostnaden med grunnerverv slik at klubben 

ikke setter seg i et økonomisk uføre. Klubben opplyser videre at de i 2011 hadde en lånegjeld på kr. 

2 000 000, en gjeld som er redusert til kr 800 000 i 2017.  

NMK Frøya opplyser at de har betalt kr. 60 000 årlig i leie for samme grunn til Frøya Flyplass DA. 

 

Vurdering: 

 

Mange frivillige lag og organisasjoner på Frøya gjør en formidabel innsats for befolkningen, barn og 

unge i særdeleshet gjennom stor dugnadsinnsats.  

Frøya kommune støtter lagenes drift gjennom avsatte midler som det kan søkes på. I tillegg har 

lagene mulighet til på søke på SalMar-fondet. Norges idrettsforbund utdeler videre lokale 

utviklingsmidler (LAM) som fordeles til lagene ut fra gitte kriterier, der aktiviteter til barn og unge 
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prioriteres. Totalt fordeles det i overkant kr. 1 000 000 fra disse ordningene og den største delen går 

til idretten. 

På Frøya finnes det mange idrettsanlegg og anlegg for egenorganisert aktivitet. De fleste av 

anleggene er i privat eie, dvs. eies av idrettslag, grendalag og andre organisasjoner. Frøya kommune 

har tidligere vært positiv til forskuttering av spillemidler for lag og organisasjoner der 

spillemiddelsøknadene er godkjent av fylkeskommunen sånn at lagene skal kunne realisere 

byggingen raskt og ikke ta opp lån eller bruke egenkapital i perioden anleggene realiseres. Denne 

ordningen har også NMK Frøya nytt godt av flere ganger. 

Frøya kommune har ikke tradisjon for å yte tilskudd til erverv av grunn når det gjelder idrettsanlegg i 

privat eie. Det eneste unntaket er ved Frøya Idrettspark, men begrunnelsen her er at dette anlegget 

er en naturlig del av uteområdet til Nabeita oppvekstsenter. 

Frøya kommune har ikke avsatt midler i budsjett til denne type tiltak. 
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DEBATTHEFTE KS 2018  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune gir følgende svar på Debattheftet – KS spør: 

 

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

prioriteres innenfor den disponible rammen? 

 

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

 

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

 

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

ufaglærte og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lengst ansiennitet. 

 

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

rette for større stillingsstørrelser  

 

 

 

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

tjenestepensjon? 

 

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

 

 

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

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

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

inkludere flere i arbeid? 

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

måloppnåelse i kommunal sektor? 

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

oppnå målet om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal 

sektor? 

 

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

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

på virksomhetsstørrelse, fordi dette gir ulike forutsetninger for å drive Ia-arbeid. 
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De tre delmålene i IA-avtalen må i større grad ses i sammenheng – dvs. målene om redusert sykefravær, 

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

år.  

 

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

man ikke finner løsninger. 

Karensdager kan også vurderes som en mulighet. 

 

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

større uttelling. 

 

 

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

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

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

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

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

 

Eventuelle bemanningsnormer må kun være veiledende 

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

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

Dette vil kunne begrense arbeidsgivers handlingsrom til å utforme tjenester i tråd med lokale utfordringer 

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

innovative løsninger. Det er også usikkerhet om kommunen kompenseres fullt ut ved innføring av slike 

normer. Frøya kommune anbefaler at en ikke aksepterer nye forslag til bemanningsnormer og 

kompetansekrav. 

 

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

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

enkelte arbeidsplass enn generelle bemannings- og kompetansenormer. 

 

Vedlegg: 

 

KS debatthefte 2018 

 

Saksopplysninger:   

 

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

ber om innspill til fordeling av den disponible rammen. I tillegg stilles det spørsmål om 

pensjon, mulig reforhandling av IA-avtalen og hvordan KS skal forholde seg til statlige pålegg 

om bemanningsnormer og kompetansekrav.   

 

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

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

del av grunnlaget for KS’s forhandlingsmandat. 

 

1. Hovedtariffoppgjøret 2018 

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

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

fylkeskommuner skal kunne levere tjenester av god kvalitet.  
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Hvis partene ikke kommer til enighet under forhandlingene, går oppgjøret til mekling. Dersom det ikke oppnås 

enighet i meklingen kan det bli streik. 

 

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

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

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

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

Særavtaleforhandlinger godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre. 

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

hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise strategikonferansene.  

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

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

De økonomiske rammene 

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

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

der resultatet i frontfaget legges til grunn.  

 

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

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

årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.  

 

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

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

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

Pensjon 

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

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

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

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

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

hovedtariffoppgjøret.  

 

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

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

og begrensninger i kostnadsveksten. 

2. IA-avtalen – reforhandling? 

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

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

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

nivå for å bidra til reduksjon av sykefraværet. 

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

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

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

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

privat sektor. Avgangsalderen i kommunal sektor har imidlertid økt og er nå 63,9 år mot 61,5 år i 2001. 
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IA-avtalen har vært reforhandlet flere ganger og nåværende avtale utløper ved utgangen av 2018. 

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

redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid.  

3. Hvordan møte forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? 

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

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

kompetanse.  

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

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

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

omprioritere fra andre tjenesteområder.  

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

barnehage.  

4. Spørsmål til debatt 

I debattheftet for 2018 stilles det fire spørsmål. 

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

innenfor den disponible rammen? 

 

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

 

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

og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lang ansiennitet 

 

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

rette for større stillingsstørrelser. 

 

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

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

 

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

tjenestepensjon? 

 

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

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

mere ved uttak av AFP. 

 

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

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

 

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

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

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

arbeid? 

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

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

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

 

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

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

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

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

– dialogmøte. Dette kan i enkelte tilfeller være litt seint. 

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

 

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

finner løsninger. 

Karensdager kan også vurderes som en mulighet. 

 

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

uttelling. 

 

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

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

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

 

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

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

under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

ikke aksepterer nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav. 

 

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

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

arbeidsplass enn generelle bemannings- og kompetansenormer. 

  
 

 

Vurdering: 
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GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE, JANUAR 2018 NYTT PUNKT 

VEDRØRENDE GODTGJØRING VED FRAVÆR 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

 

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

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

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

 

Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 
 

 

Vedlegg: 

 

Folkevalgtes arbeidsvilkår gyldig fra 31.01.18 
 

Saksopplysninger:   

 

I dagens reglement for godtgjøring til folkevalgte er det ingen punkt som omhandler dette med 
sykemelding, untatt for ordfører.  
 
Reglementet sier videre i pkt 15: «Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette 
reglementet, forelegges det formannskapet.»  
 
Dette er en slik sak som krever ny fortolkning, da dette er en mangel i dagens reglement. 
  
Rådmann har undersøkt med andre kommuner, samt KS om vanlig praksis i kommunene knyttet til 
problemstillingen. Fra KS har kommunen fått følgende svar: «Dersom den folkevalgte, ordfører eller 
andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin 
godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte omfattes i utgangspunktet 
ikke av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å likestille folkevalgte med 
arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter...» 
 
Etter en kontakt med det lokale NAV kontoret 09.01.18, har kommunen fått følgende svar i sin 
henvendelse om refusjon av møtegodtgjøring: «politiske resentanter er å betrakte som frilansere, og 
at de ikke er i et ansettelsesforhold. Derfor har de ikke rett på refusjon fra NAV» 
 
Dette vil si at kommunen ikke får refundert for møtegodtgjøring til den sykemeldte politikeren. 
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Vurdering: 

 
Det er undersøkt med flere kommuner, og de fleste håndterer problemstillingen i tråd med KS sin 
anbefaling. Dette for å ivareta forutsigbarhet hos den sykemeldte folkevalgte.  
 
Rådmann innstiller derfor på at det tas inn et nytt punkt 9.3 i reglement for folkevalgtes 
arbeidsvilkår, og forslår følgende tekst: 
 
Folkevalgte, untatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
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FRATREDELSE AV VERV SOM LEDER AV BRUKERRÅDET  

 

 

Forslag til vedtak 

 

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

perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges: 

3. Som leder av Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fratredelse. 

Saksprotokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

Årsaken til søknaden er hans helsesituasjon.  

 

Kommunalt brukerråd har pr. 05.01.18 følgende sammensetning: 

 

Medlem Varamedlem  

Halgeir Sandvik – Hørselslaget Ole Håkon Karlsen 

Ivar Martin Johansen – Handikaplaget Rigmor Mathisen 

Marry Greiff – Hjerte- og lungeforeningen Edmund Holm 

Steinar Sivertsen – MS forbundet Kirsten R. Antonsen 

Heidi Taraldsen – Politisk oppnevt Sigrun Sumstad Sørdal  

 

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

medlem som skal inn i Kommunalt brukerråd. 

Eventuelle forslag vil bli ettersendt.  

 

Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 

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

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 

kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

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

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

fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne 
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fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 

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

medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

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

 

 

Vurdering: 

 

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

Tilsvarende gjelder ledervervet.  
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SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2018 - 2022  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune godkjenner uprioritert «Anleggsliste 2018 – 2022» som vedlegg til 

«Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune». 

 

 

Vedlegg: 

 

Anleggsliste 2018-2022 – Ferdigstillte anlegg 

 

Saksopplysninger:   

 

For å kunne søke spillemidler for hus, anlegg og aktivitetsfremmende tiltak skal kommunen ha en 

godkjent kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsplan. Det gjøres 

oppmerksom på at godkjent handlingsplan ikke bekrefter kommunal delfinansiering. 

Handlingsplana, eller «Anleggsliste» til kommuneplan skal rulleres hvert år. Her må alle anlegg det 

skal søkes spillemidler for være med. Planen skal politisk behandles. 

Frøya kommune må vedta en liste hvor planlagte anlegg er oppført, for å ha muligheten til å søke 

spillemidler. Listen inneholder anlegg kommunen har fått informasjon om og som er på 

planleggingsstadiet. Alle anleggene vil ikke nødvendigvis bli realisert, men om man ønsker å starte en 

søknadsprosess må de være oppført i anleggslisten.  

Flere anlegg på listen er allerede realisert, men spillemidler er ikke mottatt selv om søknader er 

formelt godkjent av fylkeskommunen. Grunnen til dette er at det er lang restanse på utbetaling av 

midler i Trøndelag da søknadene årlig langt overskrider tildelt beløp. Ferdigstilte anlegg tas ikke ut av 

listen før anleggene er realisert og regnskapene er godkjent av revisor. Dette er et krav for at 

spillemidler som er innvilget kan utbetales. 

Det legges også ved en liste som viser realiserte anlegg, noen av disse anleggene er også på den 

uprioriterte «Anleggsliste2018 – 2022» da spillemidler enda ikke er innvilget. For Frøya gjelder dette 

Frøya storhall, Frøya klatrehall, ekstra garderober og sosiale rom. Søknadene ble godkjent av 

fylkeskommunen i 2017 men avslått på grunn av manglende midler i fylket. Søknadene må derfor 

fremmes på nytt i 2018.   

I følge opplysninger fra fylkeskommunen kan det ta opp til 4 år før man kan forvente utbetaling av 

hele spillemiddelbeløpet på godkjente og innvilgede søknader. 
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Når det gjelder «Kulturplan 2014 – 2017» samt «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling i Frøya kommune» er disse å finne på kommunenes hjemmesider. 

 

Vurdering: 

 

For å sikre rettighetene i forhold til å kunne søke om spillemidler anbefaler rådmannen at 

«Anleggsliste 2018 -2022» vedtas som tillegg til «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv 

og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013 -2017». Denne planen skal for øvrig revideres i 2018 i 

etterkant av bestilt revidering av «Kulturplan 2014 – 2019». En revidering er Frøya Idrettsråd 

orientert om og rådet vil bli en naturlig samarbeidspartner under arbeidet. 
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SPILLEMIDLER 2018 - PRIORITERINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har følgende prioriteringer av innkomne spillemiddelsøknader: 

Ordinære anlegg: 

1. Sistranda stadion – fotballhall   fornyet søknad 

2. Sistranda stadion – klatrehall   fornyet søknad 

3. Sistranda stadion – garderober  fornyet søknad 

4. Sistranda stadion – sosiale rom   fornyet søknad 

5. Frøya flerbrukshall – skillevegger  ny søknad 

 

Nærmiljøanlegg: 

1. Nabeita skole – sykkelløype   ny søknad 

 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Søknadene er levert elektronisk til Frøya kommune som videresender dem til Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Det er Frøya kommune som saksbehandler søknadene. Frøya formannskap 

prioriterer søknadene etter at Frøya Idrettsråd er rådspurt. Det er fylkeskommunen som foretar den 

endelige prioriteringen for hele fylket på bakgrunn av fastsatte kriterier og sentrale føringer. 

Frøya kommune har i år mottatt 5 søknader på ordinære anlegg. 

Administrasjonens forslag til prioritering er i tråd med samme prioriteringer som i 2016 da de fire 

første søknadene har vært fremmet tidligere.  

 Den rekkefølgen som foreslås ble godkjent av Frøya Idrettsråd i 2016. Leder i idrettsrådet er 

kontaktet og stiller seg bak forslaget. 

 

Søknaden fra Frøya flerbrukshall er den eneste som ikke er fremmet før. Søknaden fremmes på 

bakgrunn av at skilleveggene er utslitt og stengt av sikkerhetsmessige årsaker. Ettersom 

installasjonen er over 20 år kan det søkes spillemidler på utskiftingen. 

Når det gjelder nærmiljøanlegg er det 1 ny søknad, Nabeita skole/sykkelløype. 



Saknr: 13/18 

Når det gjelder skateanlegg og aktivitetsanlegg ved Sistranda skole har Frøya kommune fått tilsagn 

på spillemidler med henholdsvis kr. 300 000 og kr. 184 000. Disse anleggene er enda ikke realisert. 

Totalt fremmer Frøya kommune søknader om spillemidler med tilsammen kr. 12 405 000 i 2018, 

totale kostnader på omsøkte anlegg er kr. 68 579 278. 

Alle prosjektene det søkes om er innarbeidet i «Helhetlig plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling i Frøya kommune», Anleggsplanen. Dette planen skal for øvrig revideres i 2018 i 

etterkant av bebudet revidering av kulturplanen. Anleggsplanen er en naturlig plan under Kulturplan. 

 

Vurdering: 

 

Når det gjelder søknadene i 2016 har vi mottatt positive vedtak fra fylket når det gjelder bla. 

Basishall, o-kart/sprintkart, skateanlegg, ballbinge og bevegelsesanlegg/hinderløype. De tre siste 

anleggene er lokalisert ved Sistranda skole. 

Spillemidlene for basishall og ballbinge er allerede mottatt av Frøya kommune da revidert regnskap 

er ferdigstilt.  

Basishallen er for øvrig det anlegget Frøya kommune har mottatt størst statlig bidrag for. Etter 

kommunens søknad til Departementet økte spillemidlene fra 4 000 000 til 5 000 000 kroner, dette 

på grunn av byggets størrelse. Vi mottok også programsatsningsmidler fra departementet på 

4 000 000 kroner. Mye takket være tett og god kontakt mellom turnmiljøet på Frøya og Norges 

Turnforbund som innstilte til staten. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/65    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 05.12.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 05.12.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 05.12.17 

 

 

 

 

 



































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/64    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Forslag interkommunalt samarbeid 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 - brev til kommuner 

Konseptvalgutredning for vegtransport i Orkdalsregionen. 

Referat  styremøte LNVK 

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 8. desember 2017 

 

 

 

 

 

 



 
 

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT - Hitra Frøya lensmannskontor   

     

Post: Postboks 10, 7239 Hitra 

Adresse: Stadionveien 14, 7240 Hitra 

Tlf.: 40441887 Org. nr.: 983998631  

  www.politiet.no 

 

FORSLAG OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KOMMUNEN HITRA 

OG FRØYA – KRIMINALITETSFOREBYGGENDE ARBEID. 

Hitra og Frøya lensmannskontor har ett tett samarbeid med begge kommuner vedr. 

Forebyggende arbeid i forbindelse med oppvekstsvilkår for barn og unge i øyregionen.  

 

Politiråd og SLT er organ som blant annet skal legge til rette for kriminalforebyggende arbeid i 

regionen. 

  

Politirådet er et formalisert samarbeid mellom øverste ledelse i kommune og lokalt politi. 

Rådet skal være et strategisk organ for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre 

utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune. En sentral tanke bak 

politirådene er at kunnskap om lokale problemer skal omsettes til samordnet innsats. 

Politirådet skal i utgangspunktet være styringsgruppe for SLT arbeidet i kommunen. 

 

Kommunene Hitra og Frøya har en begrenset geografisk beliggenhet. Dette medfører blant 

annet at begge kommuner på flere områder har felles problematikk i forhold til barn og unge.  

Vi ser at kommunegrensen mellom Hitra og Frøya i stor grad er "visket ut" i forhold til 

ungdommenes ferdsel og aktiviteter. Dette medfører at lokal problematikk ikke er begrenset til 

den enkelte kommune, men er gjeldene for hele øyregionen. 

 

Jeg ser det som viktig at kommunene Hitra og Frøya har felles strategi og målsetting i forhold 

til sitt arbeide med barn og unge. Med bakgrunn i dette vurderer jeg det som viktig at det 

finnes ett bindeledd mellom de to kommunene i forhold til det forebyggende arbeid. Jeg tror 

ett formelt samarbeid vil preges av større profesjonalitet, mer avklarte forventninger og 

tydeligere rolleforståelse.  

 

Jeg anmoder om at politirådene i de to kommunene tar ett initiativ til å vurdere behovet for 

felles politirådsmøter. Møtene kan for eksempel sammenfalle med ordinære politirådsmøter, 

eller i tillegg til disse. 

 

Med hilsen 

Arild Sollie 

Lensmann i Hitra og Frøya 

Politirådet - Frøya kommune 

Politirådet - Hitra kommune  

Ordfører og rådmann Frøya kommune 

Ordfører og rådmann Hitra kommune 

 

  

 

TRØNDELAG POLITIDISTRIKT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

ASO005 

 

Sted, Dato 

Hitra, 01.11.2017 



 

 
 

 

IMDi  Postboks 8059 Dep. 0031 Oslo  I  Tollbugata 20, 0031 Oslo  I  Telefon: 24 16 88 00  I  Telefaks: 24 16 88 01 

E-post: post@imdi.no  I  Organisasjonsnummer: 987 879 696  I  www.imdi.no  

 

 

Til kommunene:  
Vi ber om at brevet blir distribuert til:  
Ordfører  

Rådmann 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 17-08381-1 Dato: 02.10.2017 

 
 

 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018 - brev til kommuner 
 

Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018  
 
På grunn av svært lave ankomster av asylsøkere til Norge, er det forventet at langt færre 

flyktninger skal bosettes i kommunene i 2018 sammenlignet med 2017. Derfor vil rundt halvparten 
av kommunene som har bosatt de siste årene bli bedt om å bosette flyktninger i 2018. De 
kommunene som blir spurt må også være forberedt på å bosette vesentlig færre flyktninger enn 

de gjør i 2017.  
Vi viser forøvrig til brevet fra IMDi og KS datert 23. juni 2017:  
https://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/farre-flyktninger-skal-bosettes/ 

  
Anmodning om bosetting for 2018  
Statlig sektor og kommunesektoren har blitt enig om at det skal tas utgangspunkt i noen felles 

kriterier ved vurdering av fordeling av flyktninger for 2018. Disse kriteriene inkluderer 
innbyggertall, sysselsettingsnivå og resultater i introduksjonsprogram over tid. Kommunene vil ikke 
bli bedt om å bosette færre enn 10 flyktninger. IMDi og KS er nå i ferd med å vurdere og fastsette 

fordeling av anmodningstall på kommunenivå.  
I følge de siste prognosene fra Beregningsgruppa for Utlendingsforvaltningen fra juni vil behovet 
for bosetting av flyktninger i 2018 være om lag 4 400 personer, inkludert 210 enslige mindreårige. 
Nye prognoser er klare i slutten av oktober. Aktuelle kommuner vil derfor motta anmodning fra 

IMDi første i uke 44. Kommuner som ikke blir bedt om å bosette flyktninger vil også bli informert.  
 
Rekordhøyt antall deltakere i introduksjonsprogram  

Det er forventet 27 000 deltakere i introduksjonsprogram mot slutten av 2017. Antallet er historisk 
høyt. Flyktningene skal raskt over i arbeid eller utdanning og bli aktive deltakere i deres 
lokalsamfunn. Skal vi lykkes i dette arbeidet har kommunene en helt sentral rolle. IMDi ser derfor 

fram til fortsatt godt samarbeid om bosetting og integrering av flyktninger. 
 
 

Med hilsen 
 
Rune S. Foss 

regiondirektør IMDi Midt-Norge      



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Prinsensgate 1 Statens vegvesen 

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 7013 TRONDHEIM Regnskap 

Postboks 2525     Postboks 702 

6404 MOLDE Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Frøya kommune 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region midt Jon Arne Klemetsaune / 

73582683 

17/229816-2    21.12.2017 

     

      

Konseptvalgutredning for vegtransport i Orkdalsregionen.  

Start på utredningsarbeidet. 

Samferdselsdepartementet har i samråd med Finansdepartementet besluttet at det 

skal gjennomføres konseptvalgutredning (KVU) for vegtransportutfordringer i 

Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag. Samferdselsdepartementet har i brev av 

27.06.2017 gitt Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre denne 

konseptvalgutredningen. Vegdirektoratet og Statens vegvesen Region midt vil være 

ansvarlige for dette arbeidet, med prosjektleder fra Region midt. Utredningen må 

være ferdig høsten 2019 slik at nødvendige avklaringer er gjort innen fremleggelsen 

av Nasjonal transportplan 2022-2033. 

 

Det skal i første omgang utarbeides utfordringsnotat der det bl. a. redegjøres for 

dagens transportsystem i det aktuelle området, sentrale utfordringer ved dagens 

transportsystem, geografisk og tematisk avgrensning for utredningsområdet, 

forslag til samfunnsmål og en skisse for videre framdriftsplan og organisering av 

utredningsarbeidet. 

 

Det er tidligere, etter initiativ fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Orkdals-

regionen, startet et lokal samarbeid for helhetlig utbedring av vegsystemet i 

Orkdalsregionen, «Orkdalspakken». Arbeidet ble stanset i 2016 i påvente av en 

eventuell beslutning om gjennomføring av KVU. For prosjekter med en forventet 

kostnad på over 750 millioner kroner stilles det krav om KVU og ekstern kvalitets-

sikring (KS1), før beslutning i regjeringen om å starte planlegging av statlige 

investeringsprosjekt etter plan og bygningsloven. En helhetlig langsiktig utvikling av 
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E39 til dagens vegnormalstandard, innenfor kommunene i Orkdalsregionen  

(E39 Stormyra-Klett), er tidligere alene vurdert til å koste over 10,0 mrd. kr.  

 

Det ble i 2016 laget utkast til deler av innholdet i et utfordringsnotat. Dette kan 

være en del av grunnlaget for utredningsarbeidet som nå ønskes startet i januar 

2018, med utarbeiding av utfordringsnotatet. Selv om KVU-arbeidet skal ledes av 

Statens vegvesen, ønskes et utstrakt samarbeid med de to berørte 

fylkeskommunene og de 10 kommunene som inngår i Orkdalsregionen. 

Vi vil derfor ta kontakt i januar 2018 for å avtale et første møte med disse partene 

for å drøfte samarbeidsform og videre arbeid med utredningen. 

 

 

 

Styrings- og strategistaben 

 

 

Med hilsen 

Kjetil Strand   

avdelingsdirektør 

         Jon Arne Klemetsaune 

         sjefingeniør 

 

Vedlegg:  

 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen om å 

gjennomføre nye konseptvalgutredninger (KVUer) og strekninger som unntas 

fra KVU. 

 Notat om KVU-prosessen 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Agdenes kommune, 7316 LENSVIK 

Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA 

Hemne kommune, Trondheimsveien 1, 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hitra kommune, Fillan, 7240 HITRA 

Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 MELDAL 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

Orkdal kommune, Postboks 83, 7301 ORKANGER 

Rennebu kommune, Kommunehuset, Myrveien 1, Berkåk, 7391 RENNEBU 
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Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 RINDAL 

Skaun kommune, Postboks 74, 7358 BØRSA 

Snillfjord kommune, Krokstadøra, 7257 SNILLFJORD 

Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Torgarden, 7004 TRONDHEIM 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8010 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@sd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.sd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 904 

Avdeling 
Veg- og 
trafikksikkerhetsavdelingen 

Saksbehandler 
Bent E. Skogen 
22 24 82 29 

Oppdrag til Statens vegvesen om å gjennomføre nye 
konseptvalgutredninger (KVUer) og strekninger som unntas fra KVU 

Vi viser til Vegdirektoratets brev 19. september 2016 om forslag til strekninger for nye 

KVUer, og unntak fra KVU. 

 

Samferdselsdepartementet har i samråd med Finansdepartementet besluttet at det skal 

gjennomføres KVU for vegtransportutfordringer i Orkdalsregionen i Sør-Trøndelag og for 

vegsystemet i Tromsø-regionen.  

 

Departementet ber i første omgang om at det utarbeides utfordringsnotater for de to 

KVUene. I utfordringsnotatene skal det bl.a. redegjøres for dagens transportsystem i det 

aktuelle området, sentrale utfordringer ved dagens transportsystem, geografisk og tematisk 

avgrensning for utredningsområdet, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre 

fremdriftsplan og organisering av utredningsarbeidet. Departementet vil på grunnlag av 

utfordringsnotatene fastsette mandater og samfunnsmål for KVUene.  

 

Når det gjelder KVUen for Tromsø-regionen vil vi be særskilt om at det i utfordringsnotatet 

vurderes om det skal gjennomføres som en eller to utredninger. Direktoratet har opprinnelig 

foreslått at det gjennomføres to KVUer for Tromsø-regionen, en for vegsystemet inn mot 

Tromsø fra E6 ved Olderdalen, og en annen for vegsystemet fra Harstad via Finnsnes inn 

mot Tromsø. Departementet setter spørsmålstegn ved om det kan være mest 

hensiktsmessig å gjennomføre dette som en KVU som ser på hele regionen samlet. Vi 

overlater likevel til etaten å vurdere spørsmålet nærmere i utfordringsnotatet før det tas 

stilling til om det skal være en eller to utredninger.  

 

Vegdirektoratet 

Postboks 8142 Dep. 

0033 OSLO 

  

 

 

Deres ref Vår ref 

16/1906 

Dato 

27. juni 2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

Departementet forutsetter at KVUene ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste 

nasjonale transportplan, og senest innen tidspunktet for transportetatenes 

grunnlagsdokument til meldingen.    

 

Det kan i tillegg være aktuelt å gjennomføre flere nye KVUer. I første omgang vurderes det 

en KVU for bl.a. å se på behovet for oppgradering av tuneller i Ålesund, og en KVU om 

transportsystemet i Mo i Rana. Departementet vil komme tilbake til saken så snart det 

foreligger nødvendige avklaringer. 

 

Videre har departementet besluttet at det gis unntak fra kravet om KVU/KS1 for flere 

strekninger som inngår i riksvegnettet, selv om det kan være aktuelt med tiltak over 750 mill. 

kr i neste nasjonale transportplan. Det vises til gjeldende praksis om at det ikke 

gjennomføres KVU/KS1 for vegstrekninger hvor det ikke foreligger reelle konseptuelle 

spørsmål, f.eks. der aktuelle tiltak i all hovedsak vil være utbedring i dagens trasé.   

 

Det gis unntak for kravet om KVU/KS1 for følgende vegstrekninger: 

 

 Rv 23 Verpen-Dagslett 

 E39 Nordhordlandsbrua-Sognefjorden 

 Rv 5 Håbakken-Kjøsnesfjorden 

 Rv 5 Førde-Naustdal 

 E136 Oppland grense-Vestnes 

 E6 Steinkjer-Nordland grense 

 E14 Stjørdal-Riksgrensen 

 E6 Rognan-Fauske 

 Rv 80 Fauske-Løding 

 E6 Narvik sentrum 

 E10 Riksgrensen-Stormyra 

 E8 Riksgrensen-Skibotn 

 E6 Alta-Lakselv 

 Rv93 Alta-Riksgrensen 

 

I tillegg vurderer departementet om det kan gis unntak for strekningene E39 Valsøya-

Stormyra og rv 70 Kristiansund-Oppdal. Departementet vil komme tilbake til saken så snart 

dette er avklart. 

 

Unntak fra KVU/KS1 innebærer rent praktisk bl.a. at etaten kan sette i gang videre 

planlegging etter plan- og bygningsloven uten at det stilles krav til at departementet først 

beslutter et konseptvalg. Vi gjør likevel oppmerksom på at dersom det senere viser seg 

aktuelt å vurdere alternativer som kan ha konseptuelle sider, eksempelvis nye omfangsrike 

løsninger med tuneller eller bruer, legger vi til grunn at direktoratet kommer tilbake til saken 

slik at det kan foretas en ny vurdering av grunnlaget for unntak 

 



 

 

Side 3 
 

Departementet vil for ordens skyld presisere at kravet til KS2 fortsatt vil gjelde, dersom det 

senere blir aktuelt å realisere prosjekter for hele eller deler av strekningene ovenfor, selv om 

det er gitt unntak fra KS1.  

 

   

 

 Med hilsen 

 

 

Ola Brattegard (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bent E. Skogen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Finansdepartementet 

 



Statens vegvesen

N otat
Til : Saksbehandler / telefon :

Fra : Statens vegvesen Region midt <Saksbehandlersnavn / tlf>

Kopi til : Vår dato : 21 .1 2.201 7

Vår referanse :

Konseptvalgutredning (KVU) og ekstern kvalitetssikring

Bakgrunn

Statens prosjektmodell stiller krav om utarbeidelse av behovsanalyse, overordnet

strategidokument, overordnet kravdokument og alternativanalyse som beslutningsgrunnlag

for Regjeringens valg av hvilket konsept som eventuelt skal videreføres.

Konseptvalgutre dning (KVU) brukes i samferdselssektoren som en samlebetegnelse for slike

utredninger av konseptuelle løsninger av transportbehov og – mål. KVU først og fremst er et

faglig og politisk beslutningsgrunnlag for statlige investeringsprosjekter. Det er

Samferds elsdepartementet som er bestiller og beslutningstaker.

Hensikten med etterfølgende ekstern kvalitetssikring (KS1 ) av beslutningsunderlaget er å

sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring. I siste instans er selve konseptvalget en

politisk pros ess i regjeringen . Den eksterne kvalitetssikringen skal gi støtte i vurderingen av

faglige kvalitet på de underliggende dokumenter i beslutningsgrunnlaget.

Hovedfasene i KVU - arbeidet foregår i flere trinn som vist i Figur 1 .
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Konseptvalgutredning (KVU) 

Samferdselsdepartementet sender oppdrag til Statens vegvesen for KVU. Disse oppdragene 
kommer til dels som en del av NTP-prosessen og dels som egne oppdrag.  

En utarbeider så lokalt «Utfordringsnotatet» for å avklare mottatt prosjektbestilling fra 
Samferdselsdepartementet. Utfordringsnotatet skal sikre en god og felles forståelse av 
utredningsoppgaven mellom Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen. 

Samferdselsdepartementet fastsetter så «Mandat for KVU». Mandatet vil danne grunnlag for 
intern bestilling av konseptvalgutredningen og det videre arbeidet. 

Det etableres en styringsgruppe for KVU-arbeidet. Styringsgruppen skal bestå av 
representanter for ledelsen i regionen og representant fra Vegdirektoratet. Leder av 
Vegavdeling i aktuelle fylker bør delta i styringsgruppa. Det kan også være representanter 
fra andre statlige transportetater (f.eks. Jernbaneverket) der disse har interesser i 
utredningen. Prosjektlederen i Statens vegvesen er sekretær for styringsgruppa. 

Konseptvalg utredningen skal omhandle situasjonsbeskrivelse, behovsvurdering, mål og 
krav, mulige løsninger og konsepter, analyser av transport- og samfunnsøkonomisk 
virkninger, vurdering av måloppnåelse, drøfting og anbefaling. 

Regionale og lokal myndigheter, samt mange interesseorganisasjoner vil ha stor interesse i 
KVU arbeidet. Det skal etableres samarbeidsgruppe som skal delta aktivt i 
utredningsarbeidet. Hensikten med slik gruppe er dialog og forankring. Samarbeidsgruppen 
kommenterer det faglige utredningsarbeidet og kommer med innspill til arbeidet. 

Som ledd i arbeidet med konseptvalgutredning er det et krav om å gjennomføre et KVU – 
verksted (idedugnad). Hensikten med verkstedet er å samle representanter fra ulike 
interessentgrupper for blant annet å synliggjøre ulike behov. Deltagelse på verksted gjøres 
på bakgrunn av interessentanalysen. Sentrale deltagere vil normalt være fra andre statlige 
transportetater, fylkesmann, fylkeskommune, kommuner og aktuelle interessegrupper. 

Etter at KVU-rapporten er ferdigstilt, behandles den av styringsgruppen og vegdirektøren, 
før oversendelse til Samferdselsdepartementet og på høring til interessenter. Høringen er 
viktig del av KVU prosessen. Den sikrer at lokale og regionale myndigheter, samt 
interessegrupper får anledning til å kommentere det faglige innholdet samt synliggjøre sine 
prioriteringer og ønsker. KVU, ekstern kvalitetssikring (KS1) og høringsuttalelser er 
hovedgrunnlaget for beslutning av konseptvalg i Regjeringen. Høringsuttalelsene sendes til 
Samferdselsdepartementet og er en del av grunnlaget for det videre arbeidet med ekstern 
kvalitetssikring (KS1) 

Ekstern kvalitetssikring 

Ekstern kvalitetssikring for statlige investeringsprosjekter gjennomføres i to trinn. 
Trinn 1 (KS1) er kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte 
forprosjekt. Trinn 2 (KS2) gjennomføres normalt på basis av reguleringsplaner for 
riksvegprosjekter om fatter kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før 
eventuell investeringsbeslutning i Stortinget. Et valgt konsept, som er besluttet av 
regjeringen etter KS1, kan medføre behov for flere enkeltprosjekter som kan krever KS2. For 
prosjekter som foreslås delvis finansiert med bompenger, kreves det også ekstern 
kvalitetssikring av faglig grunnlag for bompengefinansieringen. 



 

 

 

 

  

 

 

 

Dato: 27. oktober 2017 

 

REFERAT STYREMØTE LNVK 
 

Avholdt 24 oktober 2017, Kl. 10.00-14.00  

 

Sted: Lund &Co, Akersgt. 30, Oslo 

 

 

Tilstede: Wenche Tislevoll, Iver Nordseth, Hanny Ditlefsen, Marthon Skårland, Vara Geir 

Knudsen. Sekretær Thomas Bjørdal.  

Fraværende Marte Klovning 

 

Sak 17/17 Godkjenning av referat styremøte 09.06.2017 

 

Styrevedtak:  

Styret godkjenner referat.  

 

 

Sak 18/17 Orientering om aktiviteter på oppfølgingssaker fra forrige styremøte 

 

Arbeid med Nasjonal Ramme jfr sak 13/17. Sekretær har vært i møte med prosjektleder i 

NVE og blitt orientert om arbeidet. LNVK har levert innspill til metodevalg, der vi presiserer 

viktigheten av lokal aksept. Prosjektet starter opp i høst. Sekretær følger fremdrift. 

Orientering om tiltak på Naturressursskatt jfr sak 14/17. Før sommeren gjorde styret og 

sekretær flere fremstøt mot media. Vi fikk gjennom kronikker fra vindkraftordførere i 

Rogaland og Trøndelag. Oppslag i flere aviser, bl.a Nationen og Stavanger Aftenblad.  

  

Styrevedtak:  
Styret tar orienteringen til etterretning.  

 

 

Sak 19/17: Medlemsverving. Sak 16/17  

 

Opprinnelig sak 16/17 som ble flyttet til dette møtet. Eigersund meldte seg inn tidligere i 

vinter. Vi har fortsatt flere kommuner med konsesjon som ikke er medlemmer. Disse har blitt 

fulgt opp ved brev, telefoner m.m. Dette gjelder bl.a. Sortland (byggestart!), Marker, Sirdal og 

Birkenes. Sirdal er nok ikke aktuell ift utbygging, men Birkenes er høyaktuell.  

 

Styrevedtak:  

Fortsatt oppfølging, må ringe ordfører/rådmann direkte i etterkant av epost. Sekretær følger 

opp Sortland, Marker, Gjesdal og evt andre med investeringsbeslutning. Marthon Skårland 

følger opp Birkenes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sak 20/17: Ny sammensetting på Storting og i departementer og komiteer 

 

Styret gikk gjennom ny sammensetting og diskuterte hvilke muligheter det kan gi oss. Nye 

representanter, nye medlemmer i Finans- og Olje og Energi komiteer og departementer. 

 

 

Sak 21/17: Eiendomsskatt Verker og Bruk. Situasjon og tiltak.  

 

Bakgrunn i høringsnotat av 18. juni 2015 der Finansdepartementet foreslo å fjerne adgangen i 

eiendomsskatteloven til å skattlegge produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i 

industrielle anlegg og infrastrukturanlegg (verk og bruk). Bare «skallet» skulle være gjenstand 

for eiendomsskatt. Sekretær har vært i møte med KS, NPK, LVK og Lund&Co der strategi i 

tilfelle forslag om endringer skulle komme ifm statsbudsjettet 12 oktober. Styreleder har gitt 

Lund & Co i oppdrag å utarbeide en uttalelse og en høringsuttalelse etter regjeringens forslag 

i til Statsbudsjett 12. oktober med forslag om fjerning av Eiendomsskatt for verker og bruk. 

Stinessen orienterte om forslaget og hvordan de andre kommuneorganisasjonene jobber opp 

mot dette. For første gang er vi (delvis)sidestilt med vannkraft, og har oppnådd å bli utelatt fra 

forslaget om fjerning av eiendomsskatt for verker og bruk. (unntak er produksjonslinjer) 

Forslaget har likevel dramatiske konsekvenser for mange vindkraftkommuner som har 

betydelige inntekter knyttet til produksjonslinjer og kraftlinjer ifm sine kraftverk, da disse 

foreslåes fjernet fra eiendomsskatt på verker og bruk.  

 

 

Styrevedtak:  

Styret igangsetter strakstiltak. Høringsuttalelse til Finanskomiteen justeres etter styrets 

innspill og sendes til Finanskomiteen. I tillegg sendes det også til Energi og Miljøkomiteen. 

Styrets medlemmer tar kontakt med sine nettverk innen KS og regionalt/sentralt politisk hold. 

Styret tar også kontakt med sine lokalaviser med pressemelding/kronikk. Sekretær sender ut 

pressemelding til nasjonale medier og sender infoskriv til medlemmer.  

 

 

 

Sak 22/17: Ymse 

 

Kort diskusjon om landsmøtet 2018 og eventuell samkjøring med Kystkommunene.  

 

Styrevedtak:  

Sekretær kontakter kystkommunene 

 

 

 

 

 

 

Wenche Tislevoll      Thomas Bjørdal 



Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen 

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

Sakliste 
 
1: Innkalling og sakliste 

Godkjent 

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

3: Innledning ved regionrådsleder Oddbjørn Bang 

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

 Tunell under Trondheimsfjorden og samarbeid med Statnett 

 Desentralisert sykepleierutdanning 

 KVU for Orkdalspakken 

 Omdømmejobbing og bruk av sosiale media 

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



Momenter fra innlegget: 

 Veldig viktig at politikerne får innspill på for eksempel drosjeløyver 

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

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

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

 Usikker på om ruteproduksjon vil bli like høy i 2018. 

 Det er en myte at det er butikk å drive kollektivtrafikk 

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

 Det vil bli økt fokus på bestillingstransport 

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

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

 Nye ferger bidrar til 80% klimakutt 

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

 Bestillingstransport handler om fastsatte ruter og kan ikke erstattete ordinær taxi 

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

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

 Størst merforbruk på hurtigbåt 

 Endelige strategi for samferdsel skal vedtas før jul 

 Ny informasjonsportal fra 1. januar 2018 

 Det blir Mobilett for hele Trøndelag 

 Ny prismodell og ny soneinndeling 

 Anbud ferge 2019 

 Anbud buss Trondheim 2019 

 Anbud buss region-Trøndelag 2021 

 Nytt rutekart for hele Trøndelag fra 2018 

 Nytt rutekart for Trondheim fra 2019 

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

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

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

 Viktig med mange møter fremover for å frem lokalkunnskap 

 Utrolig viktig med sømløse overganger 

 Må ha ruter inn til flyplassen på Ørlandet 

 Hurtigbåten får bare negativ omtale oppfattes det som 

 Ser frem til forskning på utslippsfrie hurtigbåter 

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

 Mange ordførere ønsker seg et lokalbusstilbud.  

 Ta hensyn til at Rindal snart blir en del av Trøndelag 

 Orkland ønsker å være innenfor samme sone 

 Sonene er lagt, men ikke hogd i stein 
 
 

 



 

 

 

 

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

redaktør i Trønderavisa 

Momenter fra innlegg og debatt: 

 Utfordring at «fylket» blir borte for Trønderavisa 

 Sør-Trøndelag har aldri hatt fylkesvis 

 Kunne Trønderavisa vært avis for hele Trøndelag? 

 Sender ut fagbilag på landbruk etc for hele Trødelag 

 Svaret på alt er å bli større 

 Hva kan være fornuftige allianser for Orkdalsregionen? 

 Noen kommuner orienter seg i ulike retninger eks Stjørdal 

 Staten og det offentlige organiserer seg ulikt, og lager asymmetri 

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

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

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

7: Årsmelding og regnskap 2016 

Godkjent 

8: Møteplan 2018 

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

9: Budsjett 2018 

Godkjent 

10: Valg 

Følgende ble valgt for to år: 

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

To representanter til felles samferdselsutvalg med Orkidè: 

Are Hilstad og Odd Jarle Svanem 



 

Valgkomite: 

Leder:                  Oddvar Indergård 
                              John Lernes 
                              Laila Eide Hjertø 
 

Eventuelt: 

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

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

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

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

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

kommunene.  

Er det greit å gå videre med dette? 

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

Orkdal forhandler videre med St. Olavs med tanke på et endelig resultat  

 



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Orkdalsregionen
8.desember Løkken
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Hovedutvalg transport
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An svarsom råder for H ovedu tval g tran sport

1. AtB

2. Miljøpakken i
Trondheim

3. Mobilitetsportal

4. Kollektivtilbud vei

5. Kollektivtransport sjø

6. Skoleskyss

7. Drosjetransport

8. Bestillingstransport

9. Samkjøring

10. Tog og fly

11. Bildeling

12. Digital kommunikasjon

13. Utviklingsprosjekter

innen sjøtransport

14. Løyvemyndighet drosje

15. Saksbehandling
skoleskyss

16. Saksbehandling
tilrettelagt transport

17. Trafikksikkerhet - delt

18. Transportprosjekter



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Sør - Trøndelag fylkeskommune vil kjøpe
transporttjenester for ca 730 mill. kr i
2017.
2/3 av kostnadene i regionen.



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Ti l sku d d sb eh ov p r. rei sen d e 201 6

• Bybuss kr. 4,95, -
• Enhetstakstområdet kr. 10,75, -
• Regionbuss kr. 63,73, -
• Trikk kr. 8,60, -
• Hurtigbåt kr. 132,59, -
• Ferge kr. 239,03, -



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Samferdselsstrategien



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylkeFra rute til “ved behov” i distriktet
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« Nett» - for mange hvite flekker på kartet



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Kl i m a :

100%
fossilfrie
busser

Hybrid -
ferger

Utslippsfrie
hurtigbåter?

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

Sjøtra n sp ort – m ed et h av av m u l i gh eter
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www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

« Fremtidens hurtigbåt»
- m ed ambisjon om å få utviklet verdens første utslippsfrie hurtigbåt.

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

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

( SSB )
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www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Regionbuss
anbud 2021



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Samlet el ler del t på fun ksjon

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

som i Sør - Trøndelag i dag?



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Rute - eller bestillingstransport?

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

Nord - Trøndelag i dag?



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Ambisjoner mht. omfang?

Uendret, økt eller redusert
rutetilbud?
Aksepterer vi lavere pris, samme pris
eller høyere pris?



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Miljø/klima ambisjon?

• Skal klima og miljø være et vurderingskriterium eller
kvalifikasjonskriterium?

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

• Teknologinøytralt, bestilte løsninger eller forsøk med
nye løsninger?



www.trondelagfylke.no | fb.com/ trondelagfylke

Antall pakker og sluttidspunkt ?

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

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



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

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

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



Fylkeskommunen

- Setter mål og rammer

Administrasjonsselskap

- Plan, anskaffelse,
kunder

Operatører

- Drifter buss, ferger og
hurtigbåter



33 millioner reiser

20 mill. rutekm.

432 million i 
billettinntekter

14,5 kr i tilskudd 
per reise

591 busser

7 ferger

8 hurtigbåter



50% kutt i 
klimagassutslipp 
kollektivtrafikken

Nullvekstmål for 
personbiler

Fra fossilfritt til 
klimanøytralt?



Sør - Trøndelag
fylkeskommune

AtB styre

Administrerende
direktør

Administrasjon og
organisasjon

Strategi og
utvikling

Rutetilbud og
infrastruktur

Kommunikasjon og
drift

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



Om AtB Fra 01.01.2018 et administrasjonsselskap for
Trøndelag fylkeskommune:

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

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

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





Informasjon om dagens rutetilbud
v/Harald Storrønning





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



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

Orkdalsregionen
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Hittil i år + 0,2% mot 2016

Hittil i år + 2,0% mot 2016



Kollektivtilbudet – de korte reisene, skole og lokale linjer.

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

«Ett tilgjengelig
Trøndelag»

Fra 2018



Visjon for samferdselsområdet

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

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

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

sam ferd sel som råd et

TFK



Overordnet strategi

« Tilgjengelighet
gjennom
mobilitet og
kommunikasjon »

TFK



Samferdselsstrategi
Trøndelagspakke 1

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

• «Metro» mange og ofte i
Trøndelagsbyene

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

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

Trøndelag.
• «Kryss» for samkjøring og overgang til

kollektivtrafikk,
ved sentrale kryss utenom byene i fylket.



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

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

3



Mobillett i
hele

Trøndelag

Nytt
Billettsystem,

sanntidssystem,
passasjer -

tellesystem .

20202017 2018 2019 2021 2022

Anbud buss
Stor -

Trondheim
2019

Anbud buss
Regionen
Trøndelag

2021

2023 2024

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

Prosjekter, tiltak og anskaffelser i dag og framover

Ett tilgjengelig Trøndelag

Overta
nettokontrakter

i NT

Informasjons -
portal for
Trøndelag

Ny forenklet
prismodell

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2018 - 2021

Anbud ferge
2019

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2019 - 2021

Ferge –
småsamband
i Trøndelag ?

Hurtigbåt –
samband i

Trøndelag ?

Samferdselsstrategi for Trøndelag



Ny prismodell og soneinndeling fra 2018



Ny informasjonsportal og
mobillett for hele Trøndelag



Nytt rutekart for
hele Trøndelag
fra 2018



Nytt rutekart for
Trondheim fra 2019



Rutetilbud og - endringer i 2018

• Ruteendringstidspunkt
• Harmonering av rutenr
• Rapportering til ENTUR
• Felles reiseplanlegger
• Sentralt holdeplassregister – nye kommunenr
• Holdeplassinformasjon, omfang og innhold



Mobillett i
hele

Trøndelag

Nytt
Billettsystem,

sanntidssystem,
passasjer -

tellesystem .

20202017 2018 2019 2021 2022

Anbud buss
Stor -

Trondheim
2019

Anbud buss
Regionen
Trøndelag

2021

2023 2024

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

Prosjekter, tiltak og anskaffelser i dag og framover

Ett tilgjengelig Trøndelag

Overta
nettokontrakter

i NT

Informasjons -
portal for
Trøndelag

Ny forenklet
prismodell

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2018 - 2021

Anbud ferge
2019

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2019 - 2021

Ferge –
småsamband
i Trøndelag ?

Hurtigbåt –
samband i

Trøndelag ?

Samferdselsstrategi for Trøndelag



Status og utfordringer i arbeidet med bussanbudene 201 8 - 2021 ,
201 9 - 2021 og 2021

Bussanbud Område Varighet

Bussanbud
2018 - 2021

Stjørdal -
Meråker (NT)

Oppstart
01.07.2018
– august
2021

Bussanbud
2019 - 2021

Hele Nord -
Trøndelag
utenom
Stjørdal -
Meråker

Oppstart
12.08.2019
– august
2021

Bussanbud
2021

Hele
Trøndelag
utenom Stor -
Trondheim

Oppstart
august 2021

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

Bussanbud 2021 -
alle soner bortsett fra sone 1

Anbud buss
«Nord -

Trøndelag»
2019 - 2021

Anbud buss
Regionen

Trøndelag 2021



Visjonen for
Trøndelag :

Tilgjengelige
Trøndelag 2030

AtB s forslag :

Kollektivtrafikk i
nettverk tilpasset
ulike områder



Områdeinndeling for Trøndelag (1) med beskrivelse
4

AtB s forslag Fra 2021



4
Område -
inndeling
for Trøndelag
(2) med kart

I tillegg:
A. Lange reiser som binder
Trøndelag sammen

AtB s forslag Fra 2021



1. Beskrivelse av nåsituasjonen

2. Strategiske valg
- målsetting for kollektivtransporten mm

2. Operasjonelle valg

Høringsgrunnlag for mandat
for kollektivtransport i Trøndelag 2021



2018 2019 2020 2021

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

1.2.19 - 31.7.19

1.6.18

Oppstartsforberedelser 1.1.19 - 31.1.19

Vedtak overordnete føringer FT

16.11.18

Konkurransegrunnlag

Anbudsstrategi til FRM

13.12.18

Anskaffelse Trøndelag 2021

Vedtak anbudsstrategi FT

1.8.19 - 29.2.20

1.1.18 - 16.11.18

Vedtak mandat FT

Anbud buss Trøndelag 2021

1.3.18

Vedtak mandat HU 1.2.18

Rapportering mandat HU 15.11.17

Mandat fra Trøndelag FT

Oppstart

Anbudskonkurranse

16.8.21

Operatørs oppstartsforberedelser 1.3.20 - 15.8.21

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

Anbud buss
Regionen

Trøndelag 2021



2017 2018 2019

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

15.11.17

1.3.18

Vedtak mandat HU

Vedtak overordnete føringer FT
1.6.18

Anbud buss Trøndelag 2021

Vedtak anbudsstrategi FT 13.12.18

16.10.18 - 15.11.18

16.11.18 - 13.12.18

Behandling AtB styre

Utredning og rapport

Vedtak mandat FT

Rapportering mandat HU

1.2.18

Mandat

1.1.18 - 15.10.18

Innstilling til FRM, politisk sak

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

Projektfrist:
15. oktober 2018

Anbud buss
Regionen

Trøndelag 2021



Takk for oppmerksomheten!



Rådsmøte, Orkdalsregionen

John Arne Moen
Sjefredaktør



Trønder-Avisas visjon

Å bidra til at Nord-Trøndelag blir et bedre 

sted å leve og bo gjennom å gi ut gode 

medieprodukter som er konstruktive, 

kritiske og engasjerte.



Trønder-Avisas verdigrunnlag

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

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

avspeile fylkets spesielle stilling med hensyn til næringsgrunnlag, bosettingsmønster 

og kulturelle forhold.

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

ledende mediehus for Nord-Trøndelag.

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

enkeltmenneskes integritet.

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

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

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

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



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



Dette er «kartet» eierne har gitt meg som redaktør

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

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

avspeile fylkets spesielle stilling med hensyn til næringsgrunnlag, bosettingsmønster 

og kulturelle forhold.

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

ledende mediehus for Nord-Trøndelag.

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

enkeltmenneskes integritet.

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

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

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

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



Verdens 

navle,

slik vi 

har sett den…



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

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



Tidligere fylkesordfører Erik Bartnes

Nord-Trøndelag bæres oppe av….

Fylkeskommunen

Fylkesmannen

Fylkesverket

Fylkesavisa

….og

Trondheim som felles fiendebilde!



Fylkesgrensa har kanskje vært usynlig, men…

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

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

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

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

sammen med.

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

plassere Kyrksæterøra på kartet!

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

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

fem ganger så mange lesere her!

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

til sørfylket. Plutselig forsvinner grensa…



I kontrast…



…10 kilometer fra Nord-Trøndelag





Hva erstatter nord og sør i Trøndelag…?



Dess mindre, dess bedre

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

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

samfunnskulturen er annerledes.

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

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

tusenårige røtter.

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

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

kommunene utenfra.

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



Annen samfunnsstruktur i sør

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



Noe av forklaringen finner vi i geografien

• Orkdalsregionen er preget av
fjelloverganger og tydelig avgrensede
dalfører

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

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

• Hva har man felles? Trondeim …



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

• Trondheim har tolv ganger flere innbyggere enn nest største kommune

• Trondheim har vært navet i utviklingen

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

tung industrihistorie og sykehus

• Lang til fjells Røros 

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

• Og: Verden har stanset på flystripa på Værnes…



Nå utfordres virkelighetsforståelsen

I sør så vel som i nord….

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

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

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



Men det er mer som endres

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

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

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

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

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



Vi vet ikke veldig mye om hvordan Trøndelag ser ut 

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

betydelig grad – hvis man spiller på lag med noen 

grunnleggende utviklingstrekk, og viser vilje til å søke 

medspillere der man før har sett naboer.



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

John Arne Moen
Sjefredaktør



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: L80  

Arkivsaksnr.: 16/1215    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

Formannskapet 

Formannskapet 

 

BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA - HEIA - SLUTTREGNSKAP  

 

 

Vedtak: 

 

Forslag til vedtak: 

Sluttregnskap av 5.12.2017 for prosjekt omsorgsboliger «Heia» godkjennes 

 

 

Vedlegg: 

Sluttregnskap for omsorgsboliger «Heia» av 5.12.2017 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

16/1215-1 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA  

  

16/1215-2 SAKSPROTOKOLL - BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA  

  

16/1215-3 SAKSPROTOKOLL - BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA  

  

16/1215-4 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA  

  

16/1215-5 SAKSPROTOKOLL - BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA  

  

16/1215-6 BEKREFTELSE PÅ MOTTAK AV FORESPØRSEL - 

INVESTERINGSTILSKUDD  

U Ofl §13 jf. fvl §13 

16/1215-7 BESVART FORESPØRSEL - INVESTERINGSTILSKUDD - 

OMSORGSBOLIGER HEIA  

U Ofl §13 jf. fvl §13 

16/1215-8 TILSAGN OM INVESTERINGSTILSKUDD  

U Ofl §13 jf. fvl §13 

16/1215-9 SAKSPROTOKOLL - BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA  

  

16/1215-10 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA - HEIA - 



SLUTTREGNSKAP  

  

 

Saksopplysninger:   

Saken gjelder prosjekt «Heia» som består av 5 omsorgsboliger pluss fellesareal/personalbase 

oppført i Øverveien 11a-f på Sistranda. Det omfatter 4 stk. 2-roms leiligheter og 1 stk. 3-

roms. 

Prosjektet ble vedtatt igangsatt i møte i Formannskapet 7.2.2017 basert på budsjett oppsatt på 

grunnlag av anbud fra Kystbygg. Budsjettramme var kr. 11.505.145,-. 

Prosjektet er fullført med endelig kostnad 11.407.352,- iht. sluttregnskap av 5.12.2017. Dvs. 

ca. 90.000,- under budsjett. 

Gjennomsnittlig kostnad pr. boenhet er kr. 2.281.470,- 

Søknad om utbetaling av Husbanktilskudd 45% av kostnader med kr. 5.133.308,- er sendt. 

 

Vurdering: 

Prosjektet er gjennomført innenfor vedtatt budsjettramme og rådmannen anbefaler at 

sluttregnskap av 5.12.2017 godkjennes. 

 

 

Forhold til overordna planverk: 

Byggeprosjekt i samsvar med reguleringsplan 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Behov for ca. 54.000,- kr mindre i kommunal finansiering enn antatt i budsjett. 

Husleie forutsettes å dekke FDV kostnader og kommunens finansieringskostnader. 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

 

 

 



Kostnadsoppsett 5 boliger HEIA + fellesdel 
Revidert etter sluttoppgjør 05.12.17 

 spesifikasjon Kostnad sluttsum merknad bilag 

1 Felleskostnader     

1.1 Rigg og drift 0  Inkl. i 2  

1.2 hjelpearbeider 0    

2 Bygning (tilbud) 7.345.308 8.209.765 Inkl. prisstign., tillegg utsatt 
oppstart, andre tillegg etc. 

5,6,10,11,12, 
13,15,16,17,18 

2.1 Tillegg utstyr bad, rekkverk terrasser 200.000 0 Inkl. i 2  

3 Vvs. Tillegg sprinkler 208.481 0 Inkl. i 2  

4 el, tele, andre installasjoner 0 0 Inkl. i 2  

 Sum Huskostnader 7.754.116 8.209.765   

7 Utendørs: ekstra terreng-arbeider, 
andel adkomstvei 

300.000 167.787  20,21 

 Sum bygg/utomhus 8.053.789 8.377.552   

8 Generelle kostnader     

8.1 Egen prosjektledelse (ikke mva.) 120.000 120.000 Brukerdialog, prisinnhenting, 
byggesøknad, oppfølging 
bygge-periode, ferdig-
befaring, overtakelse etc. 

34 

8.2 Byggesaksgebyr (ikke mva.) 40.000 43.942  8,23,27 

8.3 Tilknytningsavgift vann/avløp 80.000 80.634  9 

8.4 Prosjektering: regulering, 
forprosjekt,  
støyrapport  
uavh. Kontroll tetthet, våtrom 
prosj.kontr.sprinkler 

210.000 170.245 
 

24.150 
9.500 
5.400 

 1, 2, 3, 4 
 
7 
14 
19 

8.5 Byggestrøm 20.000 0   

8.6 Anleggsbidrag/graving el.  40.000 40.000 Inkl. rør for kabelkryssing av 
vei etc. Sluttregning ikke 
mottatt 

 

 Sum generelle kostnader 510.000 493.871   

9. Spesielle kostnader     

9.1 25% mva. av bygg/utomhus 2.013.447 2.094.388   

9.2 25% av gen. Kostnader 8.3, 8.4 77.500 72.482   

9.3 Tomt  200.000 200.000 800m2 a 200kr + utvendig 
vann/avløp 

34 

9.4 Finanskostnader  0 0   

9.5 Prisstigning 1,5% av 10 mill 150.000 0 Inkl. i 2 med 159.628  
9.6 Løst inventar fellesdel 100.000 100.875  22,23,24,25, 

26,28,29,30 

9.7 Reserver, marginer, uforutsett  400.000 57.815 
8.165 
2.304 

Dusjvegger 
Postkasser 
Husnr. 

31 
32 
33 

 Sum spesielle kostnader 2.941.029 2.535.929   

 SUM KALKYLE 11.505.145 11.407.352   

 Pris pr.bolig (gj.snitt) 2.301.029 2.281.470 Inkl. andel fellesareal  

      

 FINANSIERING     

 Tilskudd Husbanken  45% 5.177.000 5.133.308   

 Kommunal finansiering 6.328.000 6.274.044   

 SUM FINANSIERING 11.505.145 11.407.352   

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Otto Falkenberg Arkiv: L83  

Arkivsaksnr.: 17/2211    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL ADKOMST  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

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

tidligere er betalt for resten av eiendommen. 

 

 

Vedlegg: 

Søknad om tomtekjøp fra Hamos Forvaltning IKS. 

Kartutsnitt som viser omsøkt areal 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 

17/2211-1 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL 

ADKOMST  

  

17/2211-2 FRØYA GJENVINNINGSSTASJON - KJØP AV TILLEGGSAREAL 

ADKOMST  

  

Saksopplysninger:   

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

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

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

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

arealet som er regulert til vegformål. 

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

 

Vurdering: 

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

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

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

eiendom strekker seg imidlertid langt ut over regulert industriområde og tilhørende 

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

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

del av trafikkarealet på Hamos sin eiendom. 



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

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

øvrig. 

 

Forhold til overordna planverk: 

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

virksomheten som pågår i området i dag. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Salgsinntekter til kommunen 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

Debet kontostreng/beløp 

Kredit kontostreng/beløp 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 255 &55  

Arkivsaksnr.: 18/7    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KJØP AV AKSJER, KYSTLAB-PREBIO AS 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

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

aksjer) for 30 540 kr. 

 

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

 

 

Vedlegg: 

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

Aksjebok Kystlab-Prebio AS 

 

Saksopplysninger:   

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

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

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

 

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

proratiske andel av disse aksjene. 

 

Vurdering: 

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

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

totalt 30 540 kr. 

 

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

AS.  

 

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

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

 

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

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



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

tilleggsbevilgninger. 

 

 

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

 

 

 

 



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

Til Prebio AS sine eiere, 

 

 I forbindelse med omstruktureringen i Kystlab-Prebio AS krevde Hitra 

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

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

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

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

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

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

 
 

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

  

  

Ønsker alle en God Jul ! 

  

  

Med vennlig hilsen 



 

Prebio AS 

 

Bjørn-Vegard Løvik 

Styrets  leder 

Tlf: 924 49 363 

 

 



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

Ervervstidspunkt Eierandel	% forkjøpsrett	% aksjer	som	
kan	kjøpes

Kroner

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



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 17/3052    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

NMK FRØYA - SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD TIL KJØP AV GRUNN  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune avslår søknaden på kr. 200.000,-  fra NMK Frøya til støtte av erverv av 

grunn gnr. 8, bnr. 221 ved Frøya Flyplass. 

 

Vedlegg: NMK vedlegg 

 

 

 

  

 

Saksopplysninger:   
NMK Frøya har kjøpt arealet gnr 8 bnr. 221 ved Frøya flyplass. Dette ønsker de å benytte til 

aktiviteter rettet mot barn og unge. Her nevnes Barnekreftavdelingen i Trøndelag, Moa, 

Øvergården, Øytun samt egne arrangementer som for eksempel. Tour of Norway for kids. 

 

Frøya kommune har ikke avsatt midler i budsjett for støtte til idretten utover de midlene som 

utdeles til lag og organisasjoner årlig på bakgrunn av aktivitet. Frøya kommune finner derfor ikke å 

kunne støtte NMK Frøya med midler til erverv av grunn. 

NMK Frøya har kjøpt eiendommen av Frøya Flyplass DA for kr. 200 000. 

NMK Frøya viser til at Frøya kommune tidligere har «kjøpt og ervervet Eiendommer/areal til slike 

formål, her kan nevnes Frøya Storhall, Frøya Idrettshall, Frøya Idrettspark osv.» heter det i 

søknaden. 

NMK Frøya ber om at kommunen tar hele eller deler av kostnaden med grunnerverv slik at klubben 

ikke setter seg i et økonomisk uføre. Klubben opplyser videre at de i 2011 hadde en lånegjeld på kr. 

2 000 000, en gjeld som er redusert til kr 800 000 i 2017.  

NMK Frøya opplyser at de har betalt kr. 60 000 årlig i leie for samme grunn til Frøya Flyplass DA. 

 

 

 

Vurdering: 
Mange frivillige lag og organisasjoner på Frøya gjør en formidabel innsats for befolkningen, barn og 

unge i særdeleshet gjennom stor dugnadsinnsats.  



Frøya kommune støtter lagenes drift gjennom avsatte midler som det kan søkes på. I tillegg har 

lagene mulighet til på søke på SalMar-fondet. Norges idrettsforbund utdeler videre lokale 

utviklingsmidler (LAM) som fordeles til lagene ut fra gitte kriterier, der aktiviteter til barn og unge 

prioriteres. Totalt fordeles det i overkant kr. 1 000 000 fra disse ordningene og den største delen går 

til idretten. 

På Frøya finnes det mange idrettsanlegg og anlegg for egenorganisert aktivitet. De fleste av 

anleggene er i privat eie, dvs. eies av idrettslag, grendalag og andre organisasjoner. Frøya kommune 

har tidligere vært positiv til forskuttering av spillemidler for lag og organisasjoner der 

spillemiddelsøknadene er godkjent av fylkeskommunen sånn at lagene skal kunne realisere 

byggingen raskt og ikke ta opp lån eller bruke egenkapital i perioden anleggene realiseres. Denne 

ordningen har også NMK Frøya nytt godt av flere ganger. 

Frøya kommune har ikke tradisjon for å yte tilskudd til erverv av grunn når det gjelder idrettsanlegg 

i privat eie. Det eneste unntaket er ved Frøya Idrettspark, men begrunnelsen her er at dette 

anlegget er en naturlig del av uteområdet til Nabeita oppvekstsenter. 

Frøya kommune har ikke avsatt midler i budsjett til denne type tiltak. 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kirsten R. Antonsen Arkiv:   

Arkivsaksnr.: 17/3393    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DEBATTHEFTE KS 2018  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune gir følgende svar på Debattheftet – KS spør: 

 

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

godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen? 

 

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

 

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

benyttes slik: 

 

- Fortsatt stimulere til kompetanse-/kompetanseutvikling inkludert øke lønnsforskjellen 

mellom ufaglærte og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lengst ansiennitet. 

 

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

legge til rette for større stillingsstørrelser  

 

 

 

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

offentlig tjenestepensjon? 

 

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

 

 

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

arbeidsliv? 

a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i 

arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å 

redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid? 



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

måloppnåelse i kommunal sektor? 

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig 

for å oppnå målet om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i 

kommunal sektor? 

 

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

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

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

 

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

sykefravær, om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne, og om forlenget 

yrkesaktivitet etter fylte 50 år.  

 

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

endringer om man ikke finner løsninger. 

Karensdager kan også vurderes som en mulighet. 

 

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

oppnå større uttelling. 

 

 

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

kompetansekrav? 

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

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

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

som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, 

hvilke?  

 

Eventuelle bemanningsnormer må kun være veiledende 

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

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

barnehagene. Dette vil kunne begrense arbeidsgivers handlingsrom til å utforme tjenester i 

tråd med lokale utfordringer og behov. Dette begrenser strategisk styring av kompetanse og 

svekker mulighetene til å finne nye innovative løsninger. Det er også usikkerhet om 

kommunen kompenseres fullt ut ved innføring av slike normer. Frøya kommune anbefaler at 

en ikke aksepterer nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav. 

 

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

de som allerede er ansatt i kommunesektoren vil etter vår mening være mer hensiktsmessig og 

tilpasset den enkelte arbeidsplass enn generelle bemannings- og kompetansenormer. 

 



 

Vedlegg: 

 

KS debatthefte 2018 

 

Saksopplysninger:   

 

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

ber om innspill til fordeling av den disponible rammen. I tillegg stilles det spørsmål om 

pensjon, mulig reforhandling av IA-avtalen og hvordan KS skal forholde seg til statlige pålegg 

om bemanningsnormer og kompetansekrav.   

 

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

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

del av grunnlaget for KS’s forhandlingsmandat. 

 

1. Hovedtariffoppgjøret 2018 

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

det gjennomføres samtidig sentralt lønnsoppgjør.  Hovedtariffavtalen er et sentralt 

virkemiddel for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne levere tjenester av god kvalitet.  

 

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

det ikke oppnås enighet i meklingen kan det bli streik. 

 

KS har som arbeidsgiverorganisasjon fått fullmakt til å inngå sentrale tariffavtaler på våre 

vegne. Det er Hovedstyret i KS som vedtar forhandlingsmandatene for forhandlingene. I 

henhold til KS vedtekter skal Hovedtariffavtalen vedtas gjennom uravstemning når 

forhandlingene er ferdig. Det fremkommer av kommunens delegasjonsreglement at det er YY 

som avgir stemme på vegne av X kommune/fylkeskommune. Særavtaleforhandlinger 

godkjennes gjennom vedtak i KS Hovedstyre. 

KS har nå sendt ut årets debatthefte for å sikre bred forankring hos medlemmene gjennom 

politiske prosesser i hver kommune og fylkeskommune og på de fylkesvise 

strategikonferansene.  

Fylkestinget/kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret i den enkelte 

fylkeskommune/kommune, og rådmannen legger derfor frem problemstillingene og 

spørsmålene i debattheftet til politisk behandling. 

De økonomiske rammene 

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

det ventes en moderat reallønnsvekst i 2018. KS bidrar gjennom det inntektspolitiske 

samarbeidet til et ansvarlig lønnsoppgjør der resultatet i frontfaget legges til grunn.  

 



Resultatet av mellomoppgjøret i 2017 gjør at en god del av rammen for lønnsoppgjøret i 2018 

allerede er brukt. Virkningstidspunkt for tillegg i 2017 sammen med anslått lønnsglidning 

bidrar til at om lag 1,8 prosent av årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.  

 

Den disponible rammen kan brukes til ett eller flere økonomiske elementer. Det er vanligvis 

generelt lønnstillegg, midler til lokale forhandlinger og regulering av andre godgjøringer f.eks 

kvelds- og helgetillegg. Det må det vurderes om midlene som er til disposisjon i årets oppgjør 

vil gi muligheter til å benytte alle tre elementer.  

Pensjon 

Det arbeides for tiden med å få på plass endringer i offentlig tjenestepensjon og AFP 

(avtalefestet pensjon. Arbeids- og sosialministeren leder arbeidet fordi det berører både statlig 

og kommunal sektor. I staten er tjenestepensjonsordningene lovhjemlet og kan dermed endres 

av Stortinget, mens tjenestepensjonsordningene i KS’ tariffområde er hjemlet i 

Hovedtariffavtalen og endringer må gjennomføres gjennom forhandlinger. Det blir derfor 

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

inn i hovedtariffoppgjøret.  

 

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

som gode og trygge og dermed bidrar til styrket rekruttering.  Det blir viktig med mer 

forutsigbare pensjonsutgifter for arbeidsgiverne og begrensninger i kostnadsveksten. 

2. IA-avtalen – reforhandling? 

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

sykefravær, øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne og heve eldre 

arbeidstakeres avgangsalder.  Siden 2001 har det samlede sykefraværet i Norge gått ned, og 

det er utviklet flere virkemidler og regelendringer på nasjonalt nivå for å bidra til reduksjon av 

sykefraværet. 

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

av 10 er borte fra jobb hver dag på grunn av sykdom. Sykefraværet er spesielt høyt i enkelte 

kommunale tjenesteområder, som helse- og omsorg og barnehager.  Det er imidlertid store 

forskjeller i sykefraværet mellom kommuner.   

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

enn for staten og privat sektor. Avgangsalderen i kommunal sektor har imidlertid økt og er nå 

63,9 år mot 61,5 år i 2001. 

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

2018. 

KS ønsker innspill fra medlemmene særlig om hva som kan være hensiktsmessig 

samarbeidsformer og tiltak for å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid.  



3. Hvordan møte forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? 

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

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

knyttet til bemanning og kompetanse.  

Bindende krav på virksomhetsnivå vil kunne begrense lokaldemokratiets og arbeidsgivers 

handlingsrom. KS viser også til usikkerhet knyttet til om kommunen/fylkeskommunen 

kompenseres økonomisk fullt ut ved innføring av slik normer. I noen tilfeller vil innføring av 

bemanningsnormer på et område innebære at man må omprioritere fra andre tjenesteområder.  

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

bemanningsnormen i barnehage.  

4. Spørsmål til debatt 

I debattheftet for 2018 stilles det fire spørsmål. 

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

godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen? 

 

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

benyttes slik:  

 

- Fortsatt stimulere til kompetanse-/kompetanseutvikling inkludert øke lønnsforskjellen 

mellom ufaglærte og fagarbeidere – særlig for arbeidstakere med lang ansiennitet 

 

- Oppjustere ubekvemstillegg særlig for helgearbeid for å stimulere til økt helgearbeid 

og dermed legge til rette for større stillingsstørrelser. 

 

Frøya kommune har utfordringer med å rekrutter personer med høyskoleutdanning, og da 

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

turnus. 

 

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

ny offentlig tjenestepensjon? 

 

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

Frøya kommune ønsker også at det blir sett på AFP- ordningen. Ønsker at det arbeides for at 

en kan jobbe/tjene mere ved uttak av AFP. 

 

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

kommune kan du tjene maks kr. 15.000 i året ved uttak av 100 % AFP, i privat sektor 

ubegrenset. 

 



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

inkluderende arbeidsliv? 

a. Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i 

arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å 

redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeid? 

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

måloppnåelse i kommunal sektor? 

c. Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig 

for å oppnå målet om redusert sykefravær o et mer inkluderende arbeidsliv i 

kommunal sektor? 

 

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

sykefravær, om økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne, og om forlenget 

yrkesaktivitet etter fylte 50 år.  

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

at NAV ikke får identifisert sykefraværstilfeller som de burde kommet raskt inn i. Ofte er ikke 

NAV på banen før etter et halvt år – dialogmøte. Dette kan i enkelte tilfeller være litt seint. 

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

 

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

endringer om man ikke finner løsninger. 

Karensdager kan også vurderes som en mulighet. 

 

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

oppnå større uttelling. 

 

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

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

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

 

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

kompetansekrav? 

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

kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke? 

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

som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, 

hvilke?  

 

 

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

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

barnehagene. Dette vil kunne begrense arbeidsgivers handlingsrom til å utforme tjenester i 



tråd med lokale utfordringer og behov. Dette begrenser strategisk styring av kompetanse og 

svekker mulighetene til å finne nye innovative løsninger. Det er også usikkerhet om 

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

en ikke aksepterer nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav. 

 

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

de som allerede er ansatt i kommunesektoren, vil etter Frøya kommunes mening være mer 

hensiktsmessig og tilpasset den enkelte arbeidsplass enn generelle bemannings- og 

kompetansenormer. 

  

 

 

Vurdering: 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 082  

Arkivsaksnr.: 17/3391    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret  

 

GODTGJØRINGSREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE, JANUAR 2018  

 

NYTT PUNKT VEDRØRENDE GODTGJØRING VED FRAVÆR 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Det tas inn et nytt punkt, 9.3 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst: 
 
Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
 
Vedlagte reglement vedtas som gyldig fra kommunestyrets vedtak. 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Folkevalgtes arbeidsvilkår gyldig fra 31.01.18 

 

Saksopplysninger:   

 
I dagens reglement for godtgjøring til folkevalgte er det ingen punkt som omhandler dette med 
sykemelding, untatt for ordfører.  
 
Reglementet sier videre i pkt 15: «Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i 
dette reglementet, forelegges det formannskapet.»  
 
Dette er en slik sak som krever ny fortolkning, da dette er en mangel i dagens reglement. 
  
Rådmann har undersøkt med andre kommuner, samt KS om vanlig praksis i kommunene knyttet til 
problemstillingen. Fra KS har kommunen fått følgende svar: «Dersom den folkevalgte, ordfører eller 
andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin 
godtgjørelse. Dette bør i så fall vedtas av kommunestyret. Folkevalgte omfattes i utgangspunktet 
ikke av folketrygdlovens regler om sykepenger. NAV har likevel valgt å likestille folkevalgte med 
arbeidstakere i de tilfellene vervet er av omfattende karakter...» 
 



Etter en kontakt med det lokale NAV kontoret 09.01.18, har kommunen fått følgende svar i sin 
henvendelse om refusjon av møtegodtgjøring: «politiske resentanter er å betrakte som frilansere, 
og at de ikke er i et ansettelsesforhold. Derfor har de ikke rett på refusjon fra NAV» 
 
Dette vil si at kommunen ikke får refundert for møtegodtgjøring til den sykemeldte politikeren. 
 

 

Vurdering: 
 
Det er undersøkt med flere kommuner, og de fleste håndterer problemstillingen i tråd med KS sin 
anbefaling. Dette for å ivareta forutsigbarhet hos den sykemeldte folkevalgte.  
 
Rådmann innstiller derfor på at det tas inn et nytt punkt 9.3 i reglement for folkevalgtes 
arbeidsvilkår, og forslår følgende tekst: 
 
Folkevalgte, untatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
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1. ORDFØRERS GODTGJØRELSE. 

1.1 Godtgjøring: 

Ordfører godtgjøring per år fastsettes lik stortingsrepresentants godtgjøring. Ordføreren likestilles 
med ansatte i Frøya kommune når det gjelder sosiale rettigheter. 

1.2 Feriepenger: 

Ordfører gis feriepengegodtgjørelse på lik linje med fast ansatte. 

1.3 Ettergodtgjørelse: 

Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjørelse med samme beløp som 
ordførergodtgjørelsen for inntil 3 måneder. Forutsetningene for ettergodtgjørelse er at ordfører ikke 
går tilbake til sin ordinære stilling før avsluttet valgperiode og at avgått ordfører ikke har annet 
arbeidsforhold i de tre månedene. Avgått ordfører skal ellers stille seg til rådighet for egnede 
tjenester for kommunen i tiden for ettergodtgjørelse. 

1.4 Pensjon: 

Ordfører skal ha rett til pensjonsordning på lik linje med fast ansatte. 

1.5 Sykelønnsordning: 

Ordfører skal ha rett til sykelønnsordning på lik linje med fast ansatte. 

1.6 Ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10: 

Ordfører skal ha rett til ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10.  

1.7 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk 

Mobil: Ordfører har kommunal mobiltelefon, der Frøya kommune dekker alle utgifter.  
IKT: Ordfører har sin faste arbeidsplass på herredshuset, og har tilgjengelig det som kreves for å 
utøve sitt verv. Utover dette tilstås ordfører samme ordning som øvrige 
kommunestyrerepresentanter – se pkt 11. 

1.8 Hva inngår i vervet 

Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til ordførervervet. I tillegg utbetales kjøre og 
reisegodtgjøring ihht til gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt ansatte. 
Verv knyttet direkte til ordførervervet godtgjøres ikke særskilt, men verv som vedkommende som 
person er tillagt utenom, godtgjøres på vanlig måte. 
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2. VARAORDFØRERS GODTGJØRELSE 
 
Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år. 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

2.1 Hva inngår i vervet 

Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til varaordførervervet. Godtgjøringen skal dekke 
ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, herunder ferieavvikling og 
kortere sykdomsfravær. Tidspunkt og varighet avtales særskilt årlig. 

 
Når varaordføreren etter særskilt vedtak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, herunder 
kontortid, for kortere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjøring. 

2.2 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk 

Mobil: varaordfører har privat mobiltelefon, der alle utgifter til vervet dekkes etter regning.  
IKT: varaordfører tilstås samme ordning som øvrige kommunestyrerepresentanter – se pkt 11. 

 

3. FORMANNSKAPSMEDLEMMENES GODTGJØRELSE: 
 
Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse tilsvarende 
11,4 % av ordførerens godtgjøring. 

 
Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80. Ved lavere oppmøte 
reduseres godtgjøring tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100 %. 
 
Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året, får 
omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse. 
 
Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året, får godtgjørelse per  
møte i tråd med reglementes pkt. 7. 
 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.  

 

3.1 Hva inngår i vervet 

Den faste godtgjøringen til formannskapsmedlemmene skal dekke forarbeid, etterarbeid og 
møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste for formannskapsmøter. Tapt arbeidsfortjeneste utover 
fastgodtgjøringen dekkes etter legitimert krav. 
 
Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører mottar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i 
kommunestyret og andre komiteer og utvalg.  
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4. HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS 
GODTGJØRELSE. 
 
Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2 % av ordførers godtgjøring pr. år   

 
Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han ikke  
mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder. 
 
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden. 

 
Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i 
kommunestyret og andre komiteer og utvalg. 
 

5. GODTGJØRELSE VED FLERE VERV. 
Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss  
5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder. 
 
Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, utbetales godtgjørelsen 
som formannskapsmedlem pluss 5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder 
eller opposisjonsleder.    

 

6. LEDERE AV ANDRE NEMNDERS GODTGJØRELSE: 
Leder kontrollutvalget                  1,8 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13   
Leder kommunalt brukerråd       0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 
Leder av eldrerådet                       0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13 

 

7. KOMMUNESTYRE-  OG ØVRIGE 
UTVALGSMEDLEMMERS GODTGJØRELSE. 
 
Møtegodtgjørelse for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, kontrollutvalget og 
forliksrådet (K-sak 25/17) settes til NOK 1000,- per møte.  
Møtegodtgjørelse for kommunalt brukerråd, eldreråd og ungdomsråd (K-sak 67/17) settes til NOK 
500,- per møte.  
 
Møtesatsen justeres etter kommunal deflator, pr november hvert år. 
 

8. ANDRE BESTEMMELSER. 
Alle befaringer, kurs og konferanser skal godkjennes av ordfører på forhånd. Utgiftsdekning kun 
dersom dette er godkjent. 
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8.1 Befaringer  

Samme godtgjøring som for møter gis også for befaringer. Unntatt er befaringer som går inn i 
møteberegningen.    

8.2 Kurs og konferanser. 

Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes dersom 
dette er godkjent på forhånd. 

8.3 Korttidsutvalg. 

Medlemmer av utvalg m.v. som nedsettes av politisk organ for å utføre bestemte oppdrag, gis 
kommunale godtgjøringer etter samme regler som ombudsmenn. 

8.4 Andre bestemmelser for varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere 
og opposisjonsleder 

 
Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige godgjøringen. 

 

9. FELLES ARBEIDSVILKÅR: 

9.1 Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste: 

 
For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker kommunen dette 
tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal dekke trekk i lønn og tapte 
feriepenger 
 
For lønnstakere kan det inngås avtale med representantens arbeidsgiver om at det utbetales full lønn 
under deltakelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune refunderer arbeidsgivers lønn- og sosiale 
utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.  Denne ordningen gjennomføres også for politikere 
ansatt i Frøya kommune. Jfr. Frøya kommunes permisjonsreglement. 
 
For å få dekket inntekts-tap i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den 
folkevalgte har hatt et reelt tap som skal erstattes. Dette gjelder både lønnstakere og selvstendig 
næringsdrivende. Det utbetales forholdvis beløp med utgangspunkt i 7,5 timer pr dag. 
 
Selvstendige næringsdrivende gis dekning for sitt inntektstap pr. dag tilsvarende dokumentert brutto 
næringsinntekt for siste år, begrenset til ordførers årlige godtgjørelse dividert med 260. For 
nyetablerte foretak skal næringsinntekt dokumenteres ved revisorbekreftet omsetningsoppgave. For 
nyetablerte foretak, som ikke kan dokumentere sin næringsinntekt, skal ordførers årlige godtgjørelse 
legges til grunn som næringsinntekt, første året. 
 
Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for å ivareta 
kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.  
 
Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter og/eller drøftinger i 
kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt arbeidsfortjeneste 
fullt ut etter regning. 
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Slik frikjøp av medlemmer skal først godkjennes av partiets gruppeleder i kommunestyret og deretter 
endelig godkjennes av ordføreren. Skriftlig melding sendes rådmannen. 
 
Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine tillitsverv.  

 

9.2 VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID. 

 
Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekt utgifter 
til tilsyn og pleie med kr 150.- per time. Refusjon utbetales direkte til den personen som har påtatt 
seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende. Ektefelle/samboer og eldre søsken tilstås 
ikke godtgjørelse. 
 
Legitimerte utgifter utover denne satsen kan imøtekommes ved søknad. 
 
Pensjon, sykepenger og feriepenger: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte 
er fraværende, opparbeider ikke rett til feriepenger, pensjonspoeng eller rett til sykepenger 
 
Hovedtariffavtalens kap 1, § 10: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er 
fraværende, opparbeider ikke rett på slike ytelser. 

 

9.3 SYKEMELDING. 
 

Folkevalgte, unntatt ordfører, som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, 
beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste 
godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt. Sykemelding skal leveres Frøya kommune. 
 

10. REISEREGULATIV. 
 
Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt 
fast ansatte. 
 
Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn. 
 
Folkevalgte bosatt i øyrekka tilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulativ – særavtale om 
dekning av utgifter til reise og kost innenlands§2. 
 
For møter (inkludert gruppemøter) på kommunehuset som starter etter kl 0800 tilstås det dekning av 
kjøreutgifter fra der representanten oppholder seg. Dvs. det skrives reiseregning fra/til 

representantens jobbsted dersom møtet starter og slutter i representantens arbeidstid.  

 

11. GODTGJØRELSE TELEFONI OG DATATRAFIKK 
 
Alle kommunestyremedlemmene, hovedutvalgsmedlemmene, medlemmer i kontrollutvalg og 1. og 
2. vara til kommunestyret deltar i IKT ordningen for folkevalgte. De får IPAD til sin disposisjon i 
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vervet. Utover dette dekkes ikke andre utgifter til IKT, herunder mobil, bredbånd etc. Det innebærer 
at alle saksdokumenter mottas elektronisk. WiFi er tilgjengelig på alle kommunale bygg.  
 
Formannskapsmedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) og hovedutvalgsledere får en 
utgiftsdekning på kr 5000,- pr år som skal dekke deres utgifter til IKT, bredbånd, mobil og evt annet 
IKT utstyr. Dersom et medlem er både i formannskap og hovedutvalg, tilstås beløpet bare en gang.  
 
Dersom et medlem har tjenestetelefon fra privat arbeidsgiver eller fra Frøya kommune, tilstås det 
ikke annen utgiftsdekning enn kr 5000.- 

 

12. KRAV 
 
Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende kan 
fremmes skriftlig fortløpende. Lag gjerne avtale med lønnsavdelingen på hvordan dette praktisk skal 
gjennomføres. 
 
Ønsker noen å samle opp krav, må de fremmes skriftlig av den enkelte møtedeltaker slik: 
 

 For  jan, febr, mars: Innleveres innen 01.04. – utbetales 12.04. 

 For apr., mai, juni: Innleveres innen 01.07. – utbetales 12.07. 

 For juli, august, sept: Innleveres innen 01.10. – utbetales 12.10. 

 For okt, nov, des: Innleveres innen 15.12. – utbetales 31.12. 

 
 

13. REVISJON AV MØTESATS 
Møtesatsen indeksreguleres årlig pr 01.05, i takt med kommunal deflator.  

14. ETISKE RETNINGSLINJER 
Etiske retningslinjer for Frøya kommune gjelder for folkevalgte. Folkevalgte er ellers når det gjelder 
inhabilitet og taushetsplikt omfattet av kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser. 

 

15. REVISJON OG FORTOLKNING AV FOLKEVALGTES 
ARBEIDSVILKÅR 
Reglementet er gjeldende inntil annet blir vedtatt av Kommunestyret. Reglementet skal revideres 
første halvår etter at nytt kommunestyre tiltrer. Eventuelle endringer er gjeldende fra den 1. i 
påfølgende måned. 
 
Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette reglementet, forelegges det 
formannskapet. 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Janne Andersen Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/47    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRATREDELSE AV VERV SOM LEDER AV BRUKERRÅDET  

 

 

Forslag til vedtak: 

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

25.01.18 og ut perioden.  

2. Som nytt medlem av Kommunalt brukerråd velges: 

3. Som leder av Kommunalt brukerråd velges:  

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om fratredelse. 

Saksprotokoll fra møte 25.02.16. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

Årsaken til søknaden er hans helsesituasjon.  

 

Kommunalt brukerråd har pr. 05.01.18 følgende sammensetning: 

 

Medlem Varamedlem  

Halgeir Sandvik – Hørselslaget Ole Håkon Karlsen 

Ivar Martin Johansen – Handikaplaget Rigmor Mathisen 

Marry Greiff – Hjerte- og lungeforeningen Edmund Holm 

Steinar Sivertsen – MS forbundet Kirsten R. Antonsen 

Heidi Taraldsen – Politisk oppnevt Sigrun Sumstad Sørdal  

 

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

forslag på nytt medlem som skal inn i Kommunalt brukerråd. 

Eventuelle forslag vil bli ettersendt.  

 

Fritaksregler; jf. kommuneloven § 15: 

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

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning 



kan skjøtte sine plikter i vervet. 

 

 

Nyvalg, jf. kommuneloven § 16 (utdrag): 

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

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

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

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

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

medlem fra det underrepresenterte kjønn. 

 

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

 

 

Vurdering: 

 

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

Tilsvarende gjelder ledervervet.  

 

 

 

 



 
 
 
 

FRØYA KOMMUNE 

V/RÅDMANN 

POSTMOTTAK 

7260 SISTRANDA 

 

        Sistranda 5.12.2017 

 

VARSEL OM FRATREDELSE I VERVET SOM LEDER I BRUKERRÅDET 

På grunn av sykdom kan undertegnede ikke lenger inneha vervet som leder i «Brukerrådet for 

mennesker med nedsatt funksjonsevne» og ber derfor om å få fratre dette vervet. 

Ber om at Kommunestyret orienteres slik at ny leder kan velges så snart som mulig. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Streinar Sivertsen 

 



Postadresse Telefon Telefax Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 72 46 32 01 4224.06.21511  

FRØYA KOMMUNE 

Frøya kommune 
 

 
 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 STSK/1588 16/573 033      Sistranda, 01.03.2016 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV BRUKERRÅD FOR 

PERIODEN 2016 - 2019  
 

 

Kommunestyret behandlet i møte 25.02.2016 sak 24/16. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Til nytt Brukerråd velges: 

Medlem Varamedlem 

Fra Hørselslaget: 

Halgeir Sandvik 

  

Ole Håkon Karlsen 

Enstemmig Enstemmig 

Fra Handikaplaget: 

Ivar Martin Johansen 

  

Rigmor Mathisen 

Enstemmig Enstemmig 

Fra Hjerte- og lungeforeningen: 

Mary Greif 

  

Edmund Holm 

Enstemmig Enstemmig 

Fra MS forbundet: 

Steinar Sivertsen 

  

Kirsten R. Antonsen 

Enstemmig Enstemmig. 

Politisk oppnevnt: 

Heidi Taraldsen 

  

Sigrun Sumstad Sørdal 

Enstemmig Valgt med 12 mot 10 stemmer. 

 

Som leder velges: Steinar Sivertsen  Som nestleder velges: Heidi Taraldsen 

 

 

Klagemuligheter: 

Dette vedtaket kan påklages. Rette klageinstans er: Kommunestyret. Klagefristen er 3 uker. 

Klagen sendes til Frøya kommune ved Siv-Tove Skarshaug som også, om ønskelig, vil gi 

nødvendig råd og veiledning. 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Siv-Tove Skarshaug 

Servicevert 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: D11  

Arkivsaksnr.: 18/51    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SPILLEMIDLER - ANLEGGSLISTE 2018 - 2022  

 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune godkjenner uprioritert «Anleggsliste 2018 – 2022» som vedlegg til «Handlingsplan 

for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune». 

 

Vedlegg: 

Anleggsliste 2018-2022 – Ferdigstillte anlegg 

 

Saksopplysninger:   
For å kunne søke spillemidler for hus, anlegg og aktivitetsfremmende tiltak skal kommunen ha en 

godkjent kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsplan. Det gjøres 

oppmerksom på at godkjent handlingsplan ikke bekrefter kommunal delfinansiering. 

Handlingsplana, eller «Anleggsliste» til kommuneplan skal rulleres hvert år. Her må alle anlegg det 

skal søkes spillemidler for være med. Planen skal politisk behandles. 

Frøya kommune må vedta en liste hvor planlagte anlegg er oppført, for å ha muligheten til å søke 

spillemidler. Listen inneholder anlegg kommunen har fått informasjon om og som er på 

planleggingsstadiet. Alle anleggene vil ikke nødvendigvis bli realisert, men om man ønsker å starte 

en søknadsprosess må de være oppført i anleggslisten.  

Flere anlegg på listen er allerede realisert, men spillemidler er ikke mottatt selv om søknader er 

formelt godkjent av fylkeskommunen. Grunnen til dette er at det er lang restanse på utbetaling av 

midler i Trøndelag da søknadene årlig langt overskrider tildelt beløp. Ferdigstilte anlegg tas ikke ut 

av listen før anleggene er realisert og regnskapene er godkjent av revisor. Dette er et krav for at 

spillemidler som er innvilget kan utbetales. 

Det legges også ved en liste som viser realiserte anlegg, noen av disse anleggene er også på den 

uprioriterte «Anleggsliste2018 – 2022» da spillemidler enda ikke er innvilget. For Frøya gjelder 

dette Frøya storhall, Frøya klatrehall, ekstra garderober og sosiale rom. Søknadene ble godkjent av 

fylkeskommunen i 2017 men avslått på grunn av manglende midler i fylket. Søknadene må derfor 

fremmes på nytt i 2018.   

I følge opplysninger fra fylkeskommunen kan det ta opp til 4 år før man kan forvente utbetaling av 

hele spillemiddelbeløpet på godkjente og innvilgede søknader. 

Når det gjelder «Kulturplan 2014 – 2017» samt «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv 

og anleggsutvikling i Frøya kommune» er disse å finne på kommunenes hjemmesider. 



 

Vurdering: 
For å sikre rettighetene i forhold til å kunne søke om spillemidler anbefaler rådmannen at 

«Anleggsliste 2018 -2022» vedtas som tillegg til «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv 

og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013 -2017». Denne planen skal for øvrig revideres i 2018 i 

etterkant av bestilt revidering av «Kulturplan 2014 – 2019». En revidering er Frøya Idrettsråd 

orientert om og rådet vil bli en naturlig samarbeidspartner under arbeidet. 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 233  

Arkivsaksnr.: 18/50    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SPILLEMIDLER 2018 - PRIORITERINGER  

 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune har følgende prioriteringer av innkomne spillemiddelsøknader: 

Ordinære anlegg: 

1. Sistranda stadion – fotballhall   fornyet søknad 

2. Sistranda stadion – klatrehall   fornyet søknad 

3. Sistranda stadion – garderober   fornyet søknad 

4. Sistranda stadion – sosiale rom   fornyet søknad 

5. Frøya flerbrukshall – skillevegger  ny søknad 

 

Nærmiljøanlegg: 

1. Nabeita skole – sykkelløype   ny søknad 

 

 

  

Saksopplysninger:   

 
Søknadene er levert elektronisk til Frøya kommune som videresender dem til Sør-Trøndelag 

fylkeskommune. Det er Frøya kommune som saksbehandler søknadene. Frøya formannskap 

prioriterer søknadene etter at Frøya Idrettsråd er rådspurt. Det er fylkeskommunen som foretar den 

endelige prioriteringen for hele fylket på bakgrunn av fastsatte kriterier og sentrale føringer. 

Frøya kommune har i år mottatt 5 søknader på ordinære anlegg. 

Administrasjonens forslag til prioritering er i tråd med samme prioriteringer som i 2016 da de fire 

første søknadene har vært fremmet tidligere.  

 Den rekkefølgen som foreslås ble godkjent av Frøya Idrettsråd i 2016. Leder i idrettsrådet er 

kontaktet og stiller seg bak forslaget. 

 

Søknaden fra Frøya flerbrukshall er den eneste som ikke er fremmet før. Søknaden fremmes på 

bakgrunn av at skilleveggene er utslitt og stengt av sikkerhetsmessige årsaker. Ettersom 

installasjonen er over 20 år kan det søkes spillemidler på utskiftingen. 

Når det gjelder nærmiljøanlegg er det 1 ny søknad, Nabeita skole/sykkelløype. 



Når det gjelder skateanlegg og aktivitetsanlegg ved Sistranda skole har Frøya kommune fått tilsagn 

på spillemidler med henholdsvis kr. 300 000 og kr. 184 000. Disse anleggene er enda ikke realisert. 

Totalt fremmer Frøya kommune søknader om spillemidler med tilsammen kr. 12 405 000 i 2018, 

totale kostnader på omsøkte anlegg er kr. 68 579 278. 

Alle prosjektene det søkes om er innarbeidet i «Helhetlig plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og 

anleggsutvikling i Frøya kommune», Anleggsplanen. Dette planen skal for øvrig revideres i 2018 i 

etterkant av bebudet revidering av kulturplanen. Anleggsplanen er en naturlig plan under 

Kulturplan. 

 

Vurdering: 
Når det gjelder søknadene i 2016 har vi mottatt positive vedtak fra fylket når det gjelder bla. 

Basishall, o-kart/sprintkart, skateanlegg, ballbinge og bevegelsesanlegg/hinderløype. De tre siste 

anleggene er lokalisert ved Sistranda skole. 

Spillemidlene for basishall og ballbinge er allerede mottatt av Frøya kommune da revidert regnskap 

er ferdigstilt.  

Basishallen er for øvrig det anlegget Frøya kommune har mottatt størst statlig bidrag for. Etter 

kommunens søknad til Departementet økte spillemidlene fra 4 000 000 til 5 000 000 kroner, dette 

på grunn av byggets størrelse. Vi mottok også programsatsningsmidler fra departementet på 

4 000 000 kroner. Mye takket være tett og god kontakt mellom turnmiljøet på Frøya og Norges 

Turnforbund som innstilte til staten. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/66    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/67    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  
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